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املقدمة
الكويت  دولة   « الثامن  للصف  االجتماعية  بالدراسات  اخلاص  املدرسي  للكتاب  استكمااًل 
والعالم اإلسالمي« نقدم هذا الدليل الذي سيعني املعلمني على شرح دروس الكتاب، وتوصيل 

املعلومات بشكل سلس وفعال، وفًقا للطرق واملناهج احلديثة في التدريس. 

يحتوي هذا الدليل على معلومات حول أهمية الدليل واملفاهيم الواردة في الكتاب املدرسي 
الدراسية  املرحلة  طبيعة  توضيح  الكتاب  يحاول  ذلك  إلى  باإلضافة  املصطلحات،  وحتديد 
املتوسطة ووظيفتها، عالوة على تقدمي توجيهات وإرشادات للمعلم تختص بتحقيق الكفايات 
التدريسية ، ويضم الدليل أيًضا مجموعة من اخلطط كاخلطة السنوية، ومجموعة من اجلداول 
لكيفية  النماذج  وبعض  بها،  التعليمية  الوحدات  ارتباط  ومدى  امليدانية،  الرحالت  كجدول 

حتضير الدروس . 
ا .  ا ومفيداً سائلني اهلل تعإىل أن يكون دليل املعلم هذا نافعاً

املؤلفون 



 9 



 10 

املعّلم بقدر اهتمامهم بتخطيط الكتاب املدرسّي نفسه وبنائه   يهتم مخططو الكتاب املدرسّي بأمر دليل 
املدرسّي، بل  الكتاب  بتنفيذ  يقوم  للمعّلم حينما  بالنسبة  قيمته وأهميته  إدراك  إلى  وتطويره، ويرجع ذلك 
ويرى املتخصصون في الكتاب املدرسّي أن دليل املعّلم يعد من مكونات وعناصر الكتاب املدرسّي، ومن 
ثم فهو يستحق العناية سواء من ناحّية اإلعداد أو من ناحّية االستخدام، ويتفق املعّلم اخلبير باملهنة مع املعّلم 
حديث العهد بها في حاجة كل منهما إلى ما يسترشدان به في تنفيذ الكتاب املدرسّي، بل إن الفكر التربوي 
احلديث يؤكد على ضرورة تزامن إعداد دليل املعّلم مع الكتاب املدرسّي، وضرورة تدريب املعّلم على كيفّية 
استخدام ذلك الدليل قبل البدء في تنفيذ أي كتاب مدرسّي جديد أو مطّور، ويؤكد أيًضا على ضرورة إعداد 

مرشد املتعّلم لكي يستخدمه إلى جانب الكتاب املدرسّي.

: مفهوم دليل املعلم: أولاً
يقصد بالدليل مجموعة من األفكار واآلراء واملقترحات التي تعني املعلم على تدريس مقرر معني أو وحدة 
الكفايات  لتحقيق  املتعلمني  أمام  املناسبة  التعليمية  املواقف  مبا يساعده على تخطيط عمله وتهيئة  محددة، 

واألهداف املرجوة. 

ثانياًا: أمهّية دليل املعلم:
وتكمن أمهّية الدليل فيام ييل:

ودول  الكويت  دولة   « املتوسط  الثامن  للصف  التدريسّية  للكفايات  شاماًل  عرضًا  للمعّلم  يقدم  أنه     -1
العالم اإلسالمي«. 

2 -  يوضح للمعّلم شبكة العالقات التي تربط عناصر الكتاب املدرسّي ببعضها كمنظومة متناغمة يؤثر 
كل منها في اآلخر ويتأثر به، ومن هذه العالقات عالقة الكفايات اخلاصة باحملتوى وطرق التدريس 
الكتاب  مكونات  من  ذلك  وغير  والتقومي،  التعليمّية  والوسائل  التعليمّية  األنشطة  صياغة  وكيفّية 

املدرسّي.
3 -   يقدم دليل املعّلم صورة شاملة ومتكاملة ألوجه التعّلم التي يحتويها الكتاب املدرسّي، بحيث يدرك 
املعّلم الوظيفة احلقيقّية للكتاب املدرسّي اجلديد أو املطّور، وأن املعارف التي حتتويها الكتب املدرسّية 

ليست سوى وسيلة لتعّلم املتعلمني جوانب أخرى متعلقة بحياتهم اليومية.
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4 -  يقدم الدليل أفكاًرا حول كيفية تعليم املنهج اجلديد لكتاب الصف الثامن في الدراسات االجتماعية  
»دولة الكويت والعالم اإلسالمي« باستخدام موارد تعليم و تعلم جديدة  مت إعدادها في 2018. 

التقليدي للدليل من حيث »عرض  5 -  يطرح الدليل حتديات جديدة، أواًل: يبتعد الدليل عن املفهوم 
أن  يعني  الصف«.  حجرة  في  التعليم  كيفية  حول  تعليمات  و  توجيهات  »إعطاء  أو  العمل«  طرق 
»تقترح بعض التوجهات املمكنة املتعلقة بالبحث« ... »وتشجيع التقصي« مع إيجاد طرق جديدة 

في التعليم من خالل االعتماد على طرق التعليم اإلبداعية. 
6 -  مت وضع الدليل وفًقا للمبدأ التربوي املعروف أن كل صف وكل متعلم ومتعلمة هم مختلفون عن 
بعضهم بعًضا، وكذلك احلرص على أن تكون أساليب املعلمني التعليمية مختلفة. وبالتالي يجب 
أن يكون واضحًا ملعلمي الدراسات االجتماعية خاصة الصف الثامن - وأنه ال يوجد طريقة واحدة 

للتعليم والتعلم مفضلة في كل األوقات.  
االعتبار  بعني  يأخذ  ألنه  الثامن،  الصف  متعلمي  جلميع  مصمم  هو  املنهج  أن  فكرة  الدليل  7 -  يشجع 
في  املتعلمني  إن  املتعلمني.  كل  لدى  واخلصائص  واالجتاهات  والقيم  واملهارات  الشخصية  املعرفة 
صفك هم مختلفون من حيث قدراتهم والطرق التي يتعلمون بها. يجب أن نقتنع أن صفوفنا تضم 
متعلمني ممتازين لديهم مجاالت واسعة من االهتمامات الشخصية والقدرات واالجتاهات املختلفة، 
لهم  حيث  املجاالت  في  النتائج  أفضل  وحتقيق  الكتشاف  املتعلمني«  »كل  دعم  هو  املعلم  دور  وإن 

القدرات األفضل.

ثالثاًا: املنهج الوطني الكويتي اجلديد
ما هو املنهج الوطني الكويتي اجلديد، و كيف سيغري طريقة تعليمك؟

ينبغي علينا كمعلمي و معلمات املرحلة املتوسطة العمل وفًقا ملجموعة من املفاهيم اجلديدة عند تطبيق 
املنهج الوطني الكويتي اجلديد وأن نتزود بالتعريفات والتفسيرات التي تسهم في حتقيق فهم عام ملعاني لهذه 

املفاهيم اجلديدة. 
السؤال 1: ما املقصود باملنهج ، ولسيام املنهج الوطني الكويتي اجلديد؟

املنهج، في تعريفه األبسط هو نظام يحتوي على مجموعة من اخلبرات وفرص  التعّلم  التي يتم تصميمها 
وتنفيذها بهدف تنمية وتطوير النشء والشباب خالل عملية تعليمهم.
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ميثل املنهج الوطني اجلديد مخزونًا بالغ التنظيم من املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم التي سيكتسبها 
في   املساهمة  عن  فضاًل  الذات،  تنمية  و  حتقيق  في  تسهم  والتي  الكويتي  التعليم  نظام  في  املتعلمني  جميع 

اندماجهم  في املجتمع واالنخراط في العمل في املستقبل.

ويبني شعار املنهج الوطني الكويتي اجلديد توضيحااً للمنهج بأهدافه الرئيسية:
> القيم األساسية املذكورة أعاله التي يؤكدها املنهج اجلديد.

> املوضوعات التي قد تفضي إلى حتقيق هذه القيم.
> الكفايات الرئيسية التي ينبغي حتقيقها تدريجيًا.

    كما يحدد املنهج  الوطني الكويتي ما هو متوقع من  املتعلم  أن يعرفه و يكون قادًرا على فعله و كيفية 
التصرف كمواطن كويتي نتيجة للتعلم .  

السؤال2: يّعرف املنهج الوطني الكويتي اجلديد بأنه » منهج قائم عىل الكفايات«  فامذا يعني ذلك؟
املتوقع من   الكفايات  العالم - على  املناهج احلديثة حول  الكويتي - كمعظم  الوطني  املنهج  يرتكز        
املتعلمني الذين تتراوح أعمارهم بني 3 و 18 سنة إكتسابها عند االنتهاء من برنامج أنشطة التعّلم،  ففي املنهج 
الكفايات  لنظام متماسك من  التدريجي  التطور  التعليم من خالل  يتم حتقيق أهداف  الكفايات  القائم على 
األساسية  والعامة  واخلاصة،  ويطلق على املنهج الذي يشرح و يخطط عملية التعلم من حيث تطوير كفايات 

املتعلم اسم » املنهج القائم على الكفايات .«
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السؤال 3: ما املقصود بالكفايات؟
      يتم تعريف الكفايات على أنها  نظام متكامل من املعارف واالجتاهات والقيم التي يتم تطويرها  من 
خالل التعليم الرسمي و غير الرسمي والتي  تتيح للمتعلمني الفرصة   لكي يصبحوا أفراًدا مسؤوليني يتمتعون 
العمل بشكل مقبول في احلياة  املتنوعة، و  إيجاد حلول للعديد من املشكالت  باالستقاللية، قادرين على 

اليومية بحسب معايير اجلودة ووفًقًا ملعايير األداء.

فمن خالل املنهج الوطني الكويتي ، يستطيع الفرد أن يطور ثالثة أنواع من الكفايات:
األساسية • الكفايات 

العامة  • الكفايات 
اخلاصة • الكفايات 
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ا : حتديد  السؤال 4:  ما املقصود بالكفايات األساسية ، والكفايات العامة ، والكفايات اخلاصة؟ انظر رابعاً
املصطلحات.

رابعااً : حتديد املصطلحات
 الكفايات األساسية: إن الكفايات األساسية، وهو مفهوم أدخل حديًثا يف التعليم يف دولة الكويت، هي نظم
التي االجتامعية   / الشخصية  والسامت  واملعتقدات،  واالجتاهات  والقيم  واملهارات  املعارف  من   متكاملة 

 حيتاج مجيع األفراد إىل اكتساهبا لتحقيق مصاحلهم الشخصية والتطوير واالندماج والتوظيف.
 إن الكفايات األساسية بحسب التعريف النفيس واالجتامعي هي املخرجات التعليمية التي من املتوقع أن
 ينجزها املتعلمون يف هناية دراستهم )الصف 12(.  كام أن الكفايات األساسية متداخلة ومتبادلة املناهج )أي
 أهنا غري حمددة بامدة دراسية معينة(، وقابلة للتحويل ومتعددة الوظائف، وتساهم مجيع املواد الدراسية يف
تطويرها. والكفايات األساسية التي حددها املنهج الوطني الكويتي معروضة يف جدول ) 1 ( يف املالحق .
املعرفة حتدد  وهي  املادة،  حمددة  العامة  الكفايات  تعترب  الرئيسية،  بالكفايات  مقارنة  العامة:   الكفايات 
 املتكاملة واملهارات واملواقف والقيم األكثر عمومية واملبنية عىل املادة فيام خيص املخرجات املتوقعة من

املتعلمني يف هناية الصف 12. انظر جدول رقم )2( يف املالحق.

أثناء مراحل  متثل  وهي  العامة،  للكفايات  فرعية  أقساًما  اخلاصة  الكفايات  تعترب  اخلاصة:   الكفايات 
 اكتساهبا. ويتم إنشاؤها وتطويرها عند املتعلمني خالل العام الدرايس، ومقارنة بالكفايات العامة, حتدد
 الكفايات اخلاصة أنظمة أكثر حتديدًا من املعرفة املتكاملة واملهارات واملواقف والقيم، يمكن أن تغطي
الطالب إظهارها يف هناية كل صف. وتشري املوضوع والتي جيب عىل   كفايات متخصصة وقائمة عىل 
 الكفايات اخلاصة  لألبعاد التالية: انظر جدول كفايات الصف الثامن وجدول املدى والتتابع رقم ) 3،

4 ( ابتداء من صفحة )22(.
- جمموعة من احلقائق املحددة للامدة )املعرفة(.

- جمموعة من العنارص املهارية واملعرفية )مهارات وإسرتاتيجيات( حمددة للامدة.
-  جمموعة من االستجابات االجتامعية والشخصية )االجتاهات, والقيم واملعتقدات( والتي حتركها املعرفة 

واملهارات يف مادة معينة.
- جمموعة من االتصاالت مع املواد واملجاالت األخرى.
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 معايري املنهج: تشري معايري املنهج يف الكويت إىل مستوى اجلودة الذي حيققه املتعلمون يف حتصيل الكفايات
 اخلاصة. وتصف معايري املنهج إىل أي مدى جيب إنجاز الكفايات اخلاصة يف هناية كل مرحلة، وتعّرف
منهج يف  املحددة  اخلاصة  بالكفايات  وتتصل  مرحلة  كل  مستوى  عىل  الكويت  منهج  يف  املنهج   معايري 
البنائي بالتقييم  التعلم، فإهنا مسألة خاصة  املتعلمني يف  بتقدم  املعايري ذات صلة   املادة. وحيث إن هذه 

والنهائي القائم عىل املدرسة والصف.
معايري األداء: تشري »معايري األداء« يف املنهج الوطني الكويت إىل مستوى اجلودة التي يتعني عىل املتعلمني 

حتقيقها من خالل أداء كفاياهتم العامة يف هناية مجيع املراحل املدرسية – املراحل 5و 9 و 12. 
وتصف »معايري األداء« إىل أي مدى تم حتقيق الكفايات العامة يف هناية كل مرحلة من التعليم – ابتدائي 
الكويتي عىل مستوى كل  الوطني  املنهج  األداء يف  تعريف معايري  يتم  فإنه  ثانوي. ولذلك  و  ومتوسط 
مرحلة تعليمية، وتتصل بالكفايات العامة ليتم حتصيلها من خالل كل مرحلة. وحيث إن معايري األداء 

متصلة يف هناية كل مرحلة تعليمية، فإهنا مسألة أشكال خمتلفة من التقييم أو االمتحان النهائي الوطني. 

عندما يكون هناك تقييامت مكتوبة جيدا, موازية للكفايات التي ذكرها املنهج الوطني، فإنه من املمكن أن 
يالحظ من خالل أداء املتعلمني أهنم ُيظهرون مستويات خمتلفة من إتقان هذه الكفايات. ومن املمكن 
تقرير عن  التقييامت، وتقديم  تقدمه  الذي  الدليل  اعتامًدا عىل   « املختلفة  »املستويات  أيًضا وصف هذه 

النتائج مع األخذ بعني االعتبار نسبة املتعلمني الذين وصلوا إليها.

املنهج،  الكفايات اخلاصة و معايري  املفاهيم و اإلجراءات  يف  عبارة عن جمموعة من  التعلم:     حمتوى 
لتطوير  والفرص  الوسائل  التعليمية، وهي تشكل  األنشطة  أكثر حتديًدا يف  بشكل   عليها  الرتكيز  ويتم 
الكفايات اخلاصة. فمحتوى التعلم ليس غاية بحد ذاته، حيث يتضمن حمتوى التعلم معارف املجال التي 

تم اختيارها لصف درايس بعينه.



 16 

خامسااً : طبيعة املرحلة املتوسطة ووظيفتها.
املرحلة املتوسطة بوضعها في السلم التعليمي حتتل حلقة وسطى بني التعليم االبتدائي من جهة، والتعليم 
الثانوي من جهة أخرى. ومن ثم فهي تعتبر امتدادًا للمرحلة االبتدائّية، كما تعتبر قاعدة للمرحلة الثانوّية 

التالّية لها. 
    واملرحلة املتوسطة بحكم وضعها في السلم التعليمي متثل مرحلة انتقال مهمة في حياة املتعلم، فهي 
قد تعد املتعلمني لالضطالع بأعباء احلياة العملّية فور انتهائهم من الدراسة بها، وهي في الوقت ذاته تضع 

األساس ملن يواصل الدراسة منهم في املرحلة الثانوّية. ومييز وظيفة املرحلة املتوسطة أمور ثالثة: 
1 -  أنها تعمل على الوفاء بحاجات املتعلمني مبا يتفق وخصائص مرحلة املراهقة املبكرة، وهي السن التي 

تتالشى معها مظاهر الطفولة تدريجيًا، وتبدأ خصائص املراهقة في الظهورعند املتعلم على مهل.  
الثقافة  وأساسّيات  ومهارات  واجتاهات  معارف  من  االبتدائّية  املرحلة  حتققه  ما  إلى  تضيف  2 -  أنها 

العامة... فتحقق قدرًا من التوازن والتوافق في منو املتعلم. 
خصائص نمو املتعلمني باملرحلة املتوسطة.

النمو الروحي  :
مييل املتعلمون في هذه السن إلى التفكير والتساؤل حول بعض جوانب الكون واحلياة والثواب والعقاب،  
وهي السن التي يبدأ فيها الفرد في البحث عن الراحة النفسّية، والتمتع باملشاعر الروحّية، وتأمل معجزات 
اخلالق، والشعور باحلاجة إلى تأييد منه، وهذه السن هي التي يبدأ خاللها التكليف بفروض اإلسالم وتعاليمه 

وما قبلها ما هو إال متهيد وتدريب، وقد يتعرض املتعلمون في نهاية هذه املرحلة إلى االجتاهات املتناقضة في 
النظرة إلى الكون والوجود واحلياة فيقفون في مفترق الطرق. 

ويتطلب النمو الروحي في هذه املرحلة ما يلي: 
-  توجيه املشاعر الروحّية في االجتاه الذي حدده الله -عز وجل- في كتابه  الكرمي، وبينته السنة املطهرة، 
مبا يدفع املتعلمني إلى اإلقبال على ممارسة شعائر الدين واتباع أوامره التي تؤكد حب اخلير ويقظة الضمير 

واجتناب نواهيه التي تؤكد البعد عما يغضب اخلالق. 
- االهتمام بحث املتعلم على احملافظة على العبادات وإشعاره مبسؤوليته الدينية. 
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اخلير  على  يعني  مبا  الرفاق  وجماعة  واملدرسة  األسرة  بيئة  في  الصاحلة  واخللقّية  الدينّية  القدوة  -  توفير 
ويشجع على طاعة الله. 

النمو العقيل:  
يتميز النمو العقيل يف هذه املرحلة بعدة مظاهر من أمهها : 

1 - تفتح املواهب وتبلور القدرات اخلاصة : 
     تعتبر سن املتعلم في املرحلة املتوسطة فترة تفتح املواهب، ومتيز القدرات العقلّية اخلاصة، فتظهر عنده 
الفنّية والعلمّية واألدبّية واالجتماعّية، وهو يود جتربة نفسه في هذه املجاالت،  النواحي  امليول نحو بعض 
ال  اخلاصة  والقدرات  املواهب  وهذه  املختلفة،  والعمل  النشاط  نواحي  في  اخلاصة  قدراته  توظيف  وتذوق 

تتبلور متامًا وال يتضح متيزها من الناحية التخصصّية قبل سن اخلامسة عشرة على وجه التقريب. 
2 - امليل للعمل اليدوي: 

والقوة  بالسرعة  تتميز  التي  األعمال  ملمارسة  وامليل  بالكفاية  املتعلمني  شعور  يزداد  املرحلة  هذه  في       
واإلتقان، وذلك نتيجة لنمو إمكاناته اجلسمّية والعضلّية في هذه السن، فالعمل هو وسيلة التنمّية الشاملة 

للفرد. 
3 - متيز الفروق الفردّية:

     تبدأ الفروق الفردّية في التميز في السن التي مير بها متعلمو املرحلة املتوسطة،  سيما إذا أخذ في االعتبار 
أن املرحلة تضم متعلمني من خارج الفئة العمرّية احملدد لها، سواء من أعمار صغرى أو كبرى،  وهذا من 

شأنه أن يجمع فئات مختلفة من حيث امليول واملواهب، ومن حيث مستويات القدرات واالستعدادات. 
4- نمو القدرة عىل التفكري املنظم:

    يرقى تفكير متعلمي هذه املرحلة إلى مستويات أعلى من متعلمي املرحلة السابقة، من حيث االجتاه 
نحو التفكير املعنوي واملنطقي، ورد املشكالت والظواهر ألسبابها، وهو بداية إتقان األسلوب العلمي في 
هؤالء  يقبل  لذا  التعميم،  ثم  ومن  والتظيم،  والتركيب  والتحليل  واإلستنتاج  الفهم  على  القائم  التفكير، 

املتعلمون على مواجهة املواقف التي تتحدى تفكيرهم، ويتنافسون في حل املشكالت. 
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5 - حب الستطالع:
نتيجة التساع مداركهم،  النفسي حلب االستطالع  الدافع  املتوسطة  املرحلة  املتعلمني في  ينشط لدى      
اللغة، واستيعاب أمناطها وتراكيبها وخصائصها املختلفة..  وتفتح أذهانهم، وانطالق قدرتهم على تعلم 
ولذا تتنامى عندهم الرغبة في االستزادة من املعرفة والثقافة، واإلقبال على االطالع والبحث، رغبة في تفهم 
أنفسهم والعالم من حولهم، بأبعاده االجتماعّية والثقافّية والعلمّية، واملتعلمون في هذه السن يكونون أكثر 
استعدادًا للقراءة، وارتياد املكتبات، واالستماع إلى اإلذاعة، ومشاهدة التلفاز، ومتابعة األحداث اجلارّية. 

ويتطلب النمو العقيل يف هذه املرحلة ما ييل: 

وقدراته  املتعلم  ميول  على  للتعرف  املتوسطة،  املرحلة  هذه  في  تقدم  التي  واألنشطة  اخلبرات  -  تنويع 
ومواهبه وتنميتها وتوجيهها لتحقيق أقصى منو ممكن للمتعلم في جميع اجلوانب .

-  إتاحة الفرص للعمل اليدوي واستخدام اآلالت واألدوات مبا يساعد على تنمّية املهارات العملّية وتكوين 
احترام العمل اليدوي واملهني، وتقدير اإلنتاج الذي يؤدي إلى تلبّية حاجات املجتمع. 

مستويات  مختلف  أمام  الفرص  تتوفر  بحيث  والنشاط  العمل  من  مختلفة  ومستويات  أنواع  -  تقدمي 
املتعلمني ملمارسة اخلبرات التي تالزم استعداداتهم وميولهم وحتقق لهم الشعور بالنجاح. 

-  حصول املتعلمني على خبرات ومفاهيم توسع دائرة معارفهم عن الظواهر الطبيعّية واحليوّية واالجتماعّية 
من حولهم، وتضع األساس لقاعدة ثقافّية عريضة ينميها املتعلمون في املراحل التالّية. 

االستطالع  على  القائم  الذاتي  التعليم  مهارات  وتأصيل  سليمة،  دراسّية  عــادات  بتكوين  -  االهتمام 
والبحث، وممارسة أساليب التفكير املنطقي والعلمي والناقد واالبتكاري. 

- إتاحة الفرص إلتقان مهارات االتصال اللغوي مبختلف فنونها واستخدامها في احلياة اليومّية. 

النمو النفيس:
يتميز النمو النفيس يف هذه املرحلة بعدة مظاهر من أمهها: 

1 -  يتميز املتعلمون في املرحلة املتوسطة بشدة احلساسّية االنفعالّية، وعمق املشاعر الوجدانية، وامليل إلى 
االندفاع وسرعة االستثارة، وبخاصة إذا ما تعرضوا لإلحباط والكبت، وبالتالي تكثر بينهم نوبات 



 19 

الغضب والقلق، وتقلب احلالة املزاجّية وعدم االستقرار العاطفي والتناقض االنفعالي، كالتأرجح 
بني اإلقدام واإلحجام، وبني احلب والكراهّية، وبني التفاؤل والتشاؤم، ويتوزع املراهق في هذه السن 
القوى اخلارجّية،  النفسّية املتالحقة من ناحّية، وبني تسلط  الطبيعّية واملتغيرات  الدوافع  بني ضغط 
وضغط القيود االجتماعّية من ناحّية أخرى، وما يصحب ذلك من سيطرة الكبار وحتكمهم، وعدم 
املدنّية احلديثة من  للصراع بني مظاهر  يتعرض  املتعلم من مشاعر مختلفة، كما  يعانيه  ملا  تقديرهم 
للصراع  يتعرض  السن  هذه  في  فاملتعلم  هذا  وعلى  أخرى.  جهة  من  وتقاليده  املجتمع  وقيم  جهة 
في مواقف عدة ، مما ينعكس على حالته النفسّية، ويستغرق في التفكير اخليالي والتأمل واالنطواء 

واحلياء واخلجل والشعور باالغتراب والسلوك االنسحابي. 
والفطام  االستقالل  على  قدرته  إثبات  جاهدًا  ويحاول  ذاته،  تأكيد  إلى  السن  هذه  في  الفرد  2-  يسعى 
يسيطر على  الذات، حني  البحث عن  أو  الهوّية،  بأزمة  الشعور  األبوّية، وهذا  السلطة  النفسي من 
الصغار  سلوك  بني  ويتردد  الــذات،  لصورة  حساسيته  فتزداد  احليرة،  من  نوعًا  له  يسبب  قد  الفرد 
وسلوك الكبار، ويشعر باحلرج واالرتباك في ملواقف املختلفة، إذ يكاد ال يعرف أهو ينتمي إلى عالم 
ليثبت  أقرانه،  يتنافس مع  الكبار، ومن ثم فهو  البالغني وعليه محاكاة  أنه دخل في دنيا  أم  األطفال 

لنفسه ولآلخرين أنه يشعر بالقوة والفعالّية، وأنه قادر على املشاركة واإلجناز. 

ويتطلب النمو النفيس يف هذه املرحلة ما ييل:
-  تهيئة املتعلم للمتغيرات االنفعالّية واملزاجّية وتوجيه طاقاته نحو السلوك املرغوب فيه، والتأكيد على 
احترام ذاتيته كفرد، مبا ال يتعارض مع مطالب املجتمع، حتى يتحقق له االتزان الوجداني ويجتاز هذه 

املرحلة وهو متمتع بالصحة النفسّية السوّية. 
الذاتي  الضبط  على  قدرتهم  تنمّية  على  املتعلمني  يساعد  الــذي  الرشيد  التوجيه  من  قــدر  -  توفير 

لسلوكهم. 
-  االهتمام بالكشف عن ميول املتعلمني وتقدمي خبرات متنوعة تساعد على تنميتها وعلى اكتساب ميول 

جديدة، وتوفير الفرص ملمارسة هوايات مفيدة تشغل أوقات فراغهم. 
-  توفير خبرات جمالّية تشبع لدى املتعلمني حاجاتهم لتذوق الفن واستخدامه في التعبير عن مشاعرهم 

وأفكارهم. 
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النمو الجتامعي: 
مييل الفرد في هذه السن إلى تكوين جماعة صغيرة من أقرانه من نفس اجلنس، وتزداد رغبته في املشاركة 

والعمل اجلماعي، األمر الذي يساعد على تعلم الكثير من الصفات االجتماعّية كالوالء والشعور باالنتماء، 

القيادة والتبعّية، وتتكون الفرصة املالئمة للتخلص من األنانّية والتعصب للرأي،  التدريب على  ويبدأ هنا 

من خالل منو القدرة على فهم وتقدير مشاعرهم، وبقدر ما تتعاظم حاجة الفرد إلى تكوين جماعة األقران، 

تظهر النزعة إلى احلرّية في اختيار األصدقاء باستقالل عن األسرة ومعاييرها في هذا املجال. 

ويتطلب النمو الجتامعي يف هذه املرحلة : 
على  املتعلم  يساعد  مبا  األفراد  بني  املشترك  واجلهد  التعاون  على  القائم  اجلماعي  العمل  فرص  -  توفير 

املوازنة بني حقوقه وواجباته، واكتساب املعارف واالجتاهات واملهارات التي حتقق له النمو االجتماعي 

السليم.

-  توسيع دائرة العالقات االجتماعّية أمام املتعلمني، وتشجيعهم على حتمل املسؤولّية واالستقالل تدريجّيًا 

عن االعتماد على األسرة واالندماج في املجتمع. 

- تنمّية مشاعر االنتماء لألسرة واملدرسة والوطن.

-  تأصيل العادات والتقاليد والقيم االجتماعّية املستمدة من تراثنا العربي واإلسالمي والتي تساعد على 

التنشئة االجتماعّية السليمة للمتعلم. 

النمو اجلسمي : 
     يعترى املتعلمني في هذه املرحلة كثير من التغيرات احليوّية في وظائف األعضاء والغدد املختلفة، وما 

يصاحب ذلك من سرعة النمو اجلسمي، وتغيرات القوام طواًل ووزًنا، فضاًل عن متيز هذه املرحلة من العمر 

بظواهر معينة في النمو العقلي والوجداني والروحي واالجتماعي. 

    وينشا نتيجة لهذا النمو السريع وتغيرات البلوغ املفاجئة املتالحقة قدر كبير من املعاناة لدى املتعلمني 

أجزاء  بني  النمو  اتساق  عدم  مثل  منائّية  مشكالت  من  له  يتعرضون  ما  تفسير  وصعوبة  الدهشة  وتعتريهم 

اجلسم، والتغير في النسب بني األعضاء كاجلذع واألطراف، وضعف التآزر احلسي احلركي بسبب التغير في 
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منو العظام والعضالت، واضطراب في التوازن بني النمو اجلسمي والعقلي واالجتماعي، وعلى ذلك فهذه 
املرحلة من النمو مجموعة من املطالب األساسّية تتركز فيما يلي: 

-  ضرورة العناية بالتربّية الصحية والرياضّية ، والتغذية السليمة مبا يحقق النمو اجلسمي السليم.
طاقاتهم  وتوجيه  لتقبلها  أذهانهم  وتهيئة  ومظاهرها  البلوغ  مرحلة  تغيرات  بحقيقة  املتعلمني  -  توعّية 

اجلسمّية إلى األنشطة النافعة.
-  تنمّية القدرة على ممارسة العادات الصحية السليمة، واحملافظة على استخدام اجلسم استخدامًا سليمًا 

متوازنًا.
 

     لذلك يشمل منهج الكويت الوطني اجلديد منظومة اخلبرات التعلمية املقدمة لألطفال واملتعلمني من 
منو  خصائص  وفق   .12 الصف  وحتى  الروضة  مرحلة  من  والقيم  واملهارات  املعارف  فيها  مبا  املواد  خالل 
يعرفه  أن  الوطني يحدد -بالضرورة- ما يجب  الكويت  فإن منهج  تعليمّية، وبالتالي  محكمة لكل مرحلة 
املتعلمون وما يقدرون على فعله، وكيف ُيتوقع أن تعكس مواقفهم التزامهم بالقيم اإلنسانّية نتيجة للعملية 

التعلمية.
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ت والعالم اإلسالمي
ت الجتماعية  : دولة الكوي

ف الثامن الدراسا
ت الخاصة للص

جدول رقم )3( الكفايا
ت ، أنشطة التعلم ومعاييرالمنهج

الكفايا

الكفاية العامة
صة

الكفاية اخلا
مثال عىل األنشطة التعليمية

س املنهج
معيار قيا

وتفسري البنى االجتامعية 
-  حتليل 

مع 
يص 

وط��رق التفاعل الشخ
ف مألوفة.

مواق

رص  البيئة الطبيعية ) املوقع 
ني عنا

1-1  التمييز ب
يف دول العامل 

- املناخ( 
س 

ضاري
– الت

المي .
اإلس

- يالحظ املتعلم خريطة العامل ثم :
أ - حيدد موقع العامل اإلسالمي بالنسبة لدول العامل .

ت العامل.
ب قارا

ف دول العامل اإلسالمي حس
صن

ب - ي
ج - حيدد املوقع الفلكي للعامل اإلسالمي عىل اخلريطة.

س وقراءة 
يف العامل اإلسالمي باستخدام األطل

ضاريسية 
-  يستخرج املظاهر الت

صنيفها يف جدول .
ت األلوان وت

مدلوال
- يالحظ خريطة العامل اإلسالمي املناخية ثم :

ضمنها العامل اإلسالمي.
أ - يعدد األقاليم املناخية التي يقع 

صامء.
ب - يوزع هذه األقاليم عىل خريطة 

صمم مفتاًحا للخريطة .
ج - ي

مهية  البيئة 
أن يكون قادًرا عىل متييز أ

س  - 
ضاري

الطبيعية ) املوقع – الت
المي .

املناخ( يف دول العامل اإلس

ني أثر البيئة الطبيعية وانعكاسها 
ط  ب

1-2  الرب
العامل 

يف 
ت 

واملجتمعا
صاد 

االقت
عىل 

المي.
اإلس

يف العامل اإلسالمي والدول املنتجة هلا 
-  يشاهد فيلام ثقافًيا عن املوارد الطبيعية 

ليستنتج أهم املوارد الطبيعية يف العامل اإلسالمي ويوزعها يف جدول.
صنفها يف 

ت متنوعة وي
ت ملنتجا

-  يقوم بزيارة ميدانية إىل السوق املركزي جلمع عينا
صل ليدلل عىل تنوع املوارد الطبيعية يف العامل اإلسالمي و 

صغر يف الف
ض م

معر
س البيئة الطبيعية.

أثرها عىل انعكا
ت 

صاد عىل املجتمعا
ث عن أثر االقت

ت و الوسال احلديثة يف البح
-  يستخدم اإلنرتن

ب تقريًرا عنها .
يف العامل اإلسالمي ليكت

ني أثر البيئة 
ط ب

أن يكون قادًراعىل رب
صاد 

الطبيعية وانعكاسها عىل االقت
المي.

ت يف العامل اإلس
واملجتمعا

ت 
ضايا والتحديا

1-3  ابتكار احللول املناسبة للق
المي.

التي تواجه البيئة يف العامل اإلس
ف عىل 

ت – مكتبة ( ليتعر
صحيفة – إنرتن

صادر التعلم املختلفة ) 
-  يطلع عىل م

خالل تقسيم 
يف العامل اإلسالمي من 

ت التي تواجه بالبيئة 
املشاكل والتحديا

ت 
ضع احللول واملقرتحا

ت تتناول كل جمموعة مشكلة وت
ني إىل جمموعا

املتعلم
هلا .

ت 
ت املهتمة يف البيئة مثل ) اهليئة العامة للبيئة / حمطا

-  يقوم بزيارة ميدانية إىل اجلها
ب تقريرًا عن املشاكل 

صادية ( ثم يكت
صندوق العريب للتنمية االقت

تقطري املياه / ال
التي تواجه البيئة يف العامل اإلسالمي .

-  يعد محلة تطوعية داخل املدرسة والبيئة املحيطة فيه من خالل : تشجري حديقة 
ف 

ت وتدويرها / ترشيد استهالك املياه والكهرباء / تنظي
املدرسة / فرز النفايا

ت املدرسية.
الساحا

أن يكون قادًرا عىل ابتكار حلول 
ت التي 

ضايا والتحديا
مناسبة للق

المي.
تواجه البيئة يف العامل اإلس

ت التي اكتسبها 
ف واملهارا

1-4 استخدام املعار
سبل 

ى لتسهيل 
من امل��واد الدراسية األخ��ر

يف العامل 
ضًوا 

ع
صل االجتامعي باعتباره 

التوا
المي .

اإلس

ت التي تواجه املجتمع يف العامل اإلسالمي.
ب تقريرًا عن املشاكل والتحديا

-  يكت
ني دول العامل 

ص منها أمهية الوحدة ب
ت قرآنية يستخل

-  يستمع املتعلم إىل آيا
اإلسالمي.

ضاريسية املشرتكة يف العامل اإلسالمي.
ض املظاهر الت

- يرسم بع

أن يكون قادًرا عىل استخدام  
ت التي اكتسبها 

ف واملهارا
املعار

ى لتسهيل 
من املواد الدراسية األخر

صل االجتامعي باعتباره 
سبل التوا

المي.
ضًوا يف العامل اإلس

ع
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ت 
والعمليا

ف احلقائق 
2.  استكشا

االجتامعية للحياة اليومية .
ني الدول 

ف أشكال التعاون ب
2-1  استكشا

مشاكل العامل 
ح��ل 

يف 
الم��ي��ة 

اإلس��
المي.

اإلس

ت 
ضايا واملشكال

ني يف حل الق
- يشيد بدور املؤمتر اإلسالمي يف توحيد كلمة املسلم

عن طريق كتابة رسالة شكر .
ت هتنئة 

ت للدول املحتاجة وبطاقا
صمم بطاقة شكر للدول التي تقدم املساعدا

- ي
ت  الدينية و الوطنية للتأكيد عىل 

صة يف الدول اإلسالمية مثل املناسبا
ت اخلا

باملناسبا
ني دول العامل اإلسالمي.

الرتابط ب

ف 
أن يكون قادًرا عىل استكشا

المية 
ني الدول اإلس

أشكال التعاون ب
المي .

يف حل مشاكل العامل اإلس

المي 
ت العامل اإلس

ال
مشك

يف 
ث 

2-2  البح
صادية واالجتامعية والسياسية وطرق 

االقت
الجها .

ع

ت العامل 
خالهلا عىل مشكال

ف من 
يف املدرسة ليتعر

رض ندوة يعدها املعلم 
- حي

صنفها يف جدول، ومناقشتها يف 
صادية واالجتامعية والسياسية وي

اإلسالمي االقت
ت لكل مشكلة .

ضع احللول واملقرتحا
ت لو

صل من خالل املجموعا
الف

ت منظمة 
جلسا

يف أحدى 
الجتامع قادة الدول اإلسالمية 

-  يشاهد فيلام وثائقًيا 
ب انعقاد 

ني يستنتج املتعلم أسبا
التعاون اإلسالمي، ومن خالل مناقشة املتعلم

صل إليها من خالل ورقة عمل.
هذا املؤمتر واحللول التي تم التو

ث 
أن يكون قادًرا عىل البح

المي 
ت العامل اإلس

ال
عن مشك

صادية واالجتامعية والسياسية 
االقت

الجها .
وطرق ع

العامل 
دول 

ني 
ب

الوحدة 
مهية 

أ
2-3  تقدير 

المي.
اإلس

ني دول 
ص منها أمهية الوحدة ب

ث نبوية ليستخل
ت قرآنية و أحادي

- يستمع إىل آيا
ت التي 

العامل اإلسالمي ونتائجها من خالل رسم خريطة ذهنية عن أنواع املساعدا
ني دول العامل اإلسالمي لتعزيز مفهوم الوحدة

يمكن أن تقدم ب
صمم شعارًا يمثل مفهوم الوحدة للعامل اإلسالمي .

- ي

مهية  
أن يكون قادًرا عىل تقدير أ

المي.
ني دول العامل اإلس

الوحدة  ب

ت التي اكتسبها يف 
ف واملهارا

2-4  تطبيق املعار
ى لتعزيز مفهوم الوحدة 

املواد الدراسية األخر
المية.

اإلس

ت قرآنية تعزز مفهوم الوحدة اإلسالمية .
- يستمع آليا

صمم بوسرتا يعرب عن مفهوم الوحدة اإلسالمية.
- ي

ب تقريًرا عن دور منظمة التعاون اإلسالمي يف وحدة الدول اإلسالمية يف 
- يكت

ت املختلفة.
املجاال

ف 
أن يكون قادًرا عىل تطبيق  املعار

ت التي اكتسبها يف املواد 
واملهارا

ى لتعزيز مفهوم 
الدراسية األخر

المية.
الوحدة اإلس

ت 
والثواب

وتطبيق القواعد 
3.فهم 

ت 
املجتمعا

يف 
املشرتك 

ش 
للعي

املختلفة

ي 
ضار

ث الثقايف واحل
ف عىل  الرتا

3-1 التعر
المي.

للعامل اإلس
ضاري 

ض خريطة متحركة للعامل اإلسالمي ليحدد مراكز اإلشعاع الديني واحل
- يعر

صوال إىل العامل اإلسالمي باستخدام األسهم لتحديد مواقع 
يف شبة اجلزيرة العربية و

انتشارها .
ألبرز 

ضاري والثقايف 
خالهلا ال��دور احل

ضح من 
رسحية يو

ض م
- يقوم بعر

ت يف العامل اإلسالمي .
صيا

الشخ

ف عىل  
أن يكون قادًرا عىل التعر

ي للعامل 
ضار

ث الثقايف واحل
الرتا

المي.
اإلس
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ي 
ضار

مهية التنوع الثقايف واحل
ص أ

ال
3-2 استخ

المي.
يف ازدهار العامل اإلس

ضارة 
ت احل

سبق
ت املختلفة التي 

ضارا
عن مظاهر احل

- يشاهد فيلام وثائقيًا 
يف ازدهار 

اإلسالمية) الرومانية – اليونانية – الفارسية – اهلندية ( وكان هلا أثر 
ضارة اإلسالميه  ومن ثم :

احل
ضارة اإلسالمية يف جدول .

ت هبا احل
ت التي تأثر

ضارا
أ- يذكر احل

ضارية فيها .
ف عىل املظاهر احل

ب- يتعر
ت يف ازدهار العامل اإلسالمي.

ضارا
ج- يدلل عىل أثر هذه احل

- يقوم بزيارة ميدانية إىل )املكتبة العامة – مكتبة املدرسة ( ليدلل عىل ..
ني يف تشجيع العلم والعلامء  .

أ - دور اخللفاء املسلم
صور وأهم إنجازاهتم .

ك الع
رصًا عن العلامء الذين برزوا يف تل

ب تقريرًا خمت
ب- يكت

مهية 
ص أ

ال
ان يكون قادر عىل استخ

ي يف ازدهار 
ضار

التنوع الثقايف واحل
المي 

العامل اإلس

المية.
ضارته العربية واإلس

3-3 االعتزاز  بح
ضارته 

ح
ضارة اإلسالمية ليشيد بتنوع وازدهار 

- يشاهد مشهدًا  متثيليًا عن احل
صرية معربة عنها .

اإلسالمية، ثم يقوم بكتابة فقرة ق
يف أوربا من 

ضة 
ف أوج مظاهر النه

ضارة اإلسالمية عىل خمتل
ني أثر احل

- يربط ب
خالل احلوار و املناقشة وإبداء الرأي .

أن يكون قادًرا عىل االعتزاز 
المية.

ضارته العربية واإلس
بح

ت التي اكتسبها يف 
ف واملهارا

ف املعار
3-4 توظي

ش 
ى لتحقيق مبدأ التعاي

املواد الدراسية األخر
ت املختلفة.

ت والثقافا
ني الديانا

ب

ني دول العامل اإلسالمي.
ص أمهية الوحدة ب

ت قرآنية ليستخل
- يستمع آليا

ني دول العامل اإلسالمي.
ت ب

- يرسم خريطة ذهنية عن أنواع املساعدا
صمم شعارًا يعزز مفهوم الوحدة .

- ي
ت.

ث عن دور املؤمتر اإلسالمي يف حل املشكال
ت للبح

-يستخدم اإلنرتن

ف 
ف  املعار

أن يكون قادًرا عىل توظي
ت التي اكتسبها يف املواد 

واملهارا
ى لتحقيق مبدأ 

الدراسية األخر
ت 

ت والثقافا
ني الديانا

ش ب
التعاي

املختلفة.
ف 

يف مواق
ت بشمولية 

4.اختاذ قرارا
اجتامعية متنوعة

مناسبة 
علمية 

ب 
رأيه بأسبا

دعم 
4-1ألن��ه 

ت التي تواجه عاملنا 
صعوبا

ت و ال
اجتاه   التحديا

ت .
ف املجاال

المي يف خمتل
اإلس

ت التي تواجه العامل اإلسالمي ومن 
ني التحديا

-  يشاهد املقاطع اإلخبارية التي تب
ثم :

ت عىل العامل اإلسالمي.
صعوبا

ت وال
ب تقريًرا عن أثر هذه التحديا

أ – يكت
عىل العامل 

ت 
والتحديا

ت 
صعوبا

خالهلا أثر ال
ض من 

جملة يعر
صمم 

ب –  ي
اإلسالمي.

ض 
حل بع

يف 
ت املؤمتر اإلسالمي ليبدي رأيه 

جلسا
جللسة من 

-  يشاهد مقطعًا 
ت التي تواجه العامل اإلسالمي .

املشكال
ت .

ت عن الدور اإلجيايب للمؤمتر اإلسالمي يف مجيع املجاال
ث يف اإلنرتن

- يبح

أن يكون قادًرا عىل  دعم رأيه 
ت 

ب علمية جتاه التحديا
بأسبا

صادية واالجتامعية 
السياسية واالقت

والدينية  التي تواجه عاملنا 
المي.

اإلس

يف مساعدة 
ت 

4 - 2 االعتزاز بدور دولة الكوي
المي.

دول العامل اإلس
ت 

ت التي هلا دور يف تقديم املساعدا
ت واهليئا

ت ميدانية إىل اجلمعيا
- يقوم بزيارا

صندوق الكويتي للتنمية – اهليئة اخلريية 
ت )ال

إىل العامل اإلسالمي يف مجيع املجاال
ش أهم األدوار التي تقوم هبا جتاه العامل 

مجعية اهلالل األمحر ( ليناق
اإلسالمية – 

اإلسالمي .
ت وتأثريها 

ت يف الكوي
ت واملؤسسا

- يعد محلة يف املدرسة إلظهار دور هذه اهليئا
ت .

صور واملجال
ت وال

صدارا
عىل العامل اإلسالمي من خالل توزيع اإل

ض فيه أهم 
ت  ليعر

صدارا
ت وإ

صا
صا

ت وق
ضمن جمال

صل يت
صمم ركًنا يف الف

- ي
ت لدول العامل اإلسالمي  .

ت التي تقدمها دولة الكوي
املساعدا

أن يكون قادًرا عىل االعتزاز  بدور 
ت يف مساعدة دول العامل 

دولة الكوي
المي .

اإلس

يف 
ت التي اكتسبها 

ف واملهارا
4-3 تطبيق املعار

س مبدأ التعاون 
ى يف تكري

املواد الدراسية األخر
المي.

ضامن اإلس
والت

رصًا عن العلامء الذين برزوا يف العامل اإلسالمي وأهم إنجازاهتم.
ب تقريرًا خمت

- يكت
ت القرآنية ليدلل عىل أمهية العلم والعلامء.

- يستشهد باآليا
ني يف تشجيع العلم والعلامء .

ث عن دور اخللفاء املسلم
ت ليبح

- يستخدم اإلنرتن

ف 
أن يكون قادًرا عىل تطبيق املعار

ت التي اكتسبها يف املواد 
واملهارا

س مبدأ 
ى يف تكري

الدراسية األخر
المي.

ضامن اإلس
التعاون والت
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4. جدول رقم )4( يوضح عملية المدى والتتابع لكفايات مادة الدراسات الجتماعية في المرحلة ا لمتوسطة

الكفايات اخلاصة
الصف التاسع

) الكويت والعامل (

الكفايات اخلاصة
الصف الثامن

)الكويت والعامل اإلسالمي(

الكفايات اخلاصة
الصف السابع

) الكويت والوطن العريب (

الكفايات اخلاصة
الصف السادس

)الكويت ودول جملس 
التعاون اخلليجي(

البيئات   تنوع   تعليل   1-1
الطبيعية  بني قارات العامل  .

1-1 التمييز  بني عنارص البيئة 
الطبيعية ) املوقع – التضاريس  
العامل  دول  يف   امل��ن��اخ(   -

اإلسالمي .

بني  االخ��ت��الف  فهم   1-1
عنارص البيئة الطبيعية  ) املوقع 
بني  املناخ(   - التضاريس    –
عربية  ودول��ة  الكويت  دولة 

أخرى .

1-1 التعرف عىل طبيعة البيئة 
 - التضاريس    – املوقع   (
املناخ( يف دولة الكويت ودول 
جملس التعاون اخلليجي ودور 

مؤسسات املجتمع املختلفة .

البنى  وتفسري  1 -  حتليل 
االج��ت��امع��ي��ة وط��رق 
مع  الشخيص  التفاعل 

مواقف مألوفة . 

1-2  استنتاج األثر املتبادل بني 
املجاالت  يف  والبيئة  اإلنسان 

املختلفة.

البيئة  أثر  بني  الربط    2-1
عىل  وانعكاسها  الطبيعية 
يف  واملجتمعات  االقتصاد 

العامل اإلسالمي .

1-2 رشح  أثر البيئة الطبيعية 
ا يف الوطن  ا و اجتامعيًّ اقتصاديًّ
املؤسسات  ودور  ال��ع��ريب  

واملنظامت اإلقليمية فيها .

املتبادل  األث��ر  وصف   2-1
واملجتمع  الطبيعية  البيئة  بني 
دولة  يف  ا  اجتامعيًّ و  ا  اقتصاديًّ
الكويت ودول جملس التعاون 

اخلليجي .
مناسبة  حلول  اق��رتاح   3-1
البيئية  والتحديات  للمشاكل 
يف  مستعيًنا  العامل  تواجه  التي 

املنظامت واهليئات العاملية. 

مناسبة  حلول  ابتكار    3-1
ل��ل��ق��ض��اي��ا وال��ت��ح��دي��ات 
العامل  يف  البيئة  تواجه  التي 

اإلسالمي.

مناسبة  حلول  اق��رتاح    3-1
التي  والتحديات  للقضايا 
العريب  الوطن  يف  البيئة  تواجه 
مستعيًنا باملؤسسات واملنظامت 

اإلقليمية. 

1-3 املسامهة يف املحافظة عىل 
البيئة الطبيعية يف دولة الكويت 
مؤسسات  م��ع  بالتعاون 

املجتمع املختلفة.

املعارف  اس��ت��خ��دام    4-1
من  اكتسبها  التي  واملهارات 
امل���واد ال��دراس��ي��ة األخ��رى 
حلول  إجي��اد  يف  للمسامهة 

للتحديات العاملية .

1-4  اس��ت��خ��دام  امل��ع��ارف 
اكتسبها  التي  واملهارات 
الدراسية  امل���واد  م��ن 
سبل  لتسهيل  األخ��رى 
االجتامع��ي  التواص��ل 
العامل  يف  عضًوا  باعتباره 

اإلسالمي .

امل��ع��ارف  اس��ت��خ��دام   4-1
من  اكتسبها  التي  واملهارات 
يف  األخ��رى  الدراسية  امل��واد 
الكويت  بني  العالقات  تفسري 

والعامل العريب.

امل��ع��ارف  ت��وظ��ي��ف   4-1
من  اكتسبها  التي  واملهارات 
يف  األخ��رى  الدراسية  امل��واد 
االجتامعي  التواصل  تسهيل 

كمواطن كويتي.

2-1 التميي���ز  بي�ن أشك��ال 
العالقات  بني دول العامل. 

2-1 استكش��اف   أشك���ال 
اإلسالمية  الدول  بني  التعاون 
ال��ع��امل  م��ش��اك��ل  ح���ل  يف 

اإلسالمي.

التضامن  أمهية  إيضاح   1-2
الوطن  دول  بني  والتعاون 

العريب .

الروابط  عىل  التعرف   1-2
 – الدين   – اللغة   ( املشرتكة 
التاريخ   – والتقاليد  العادات 

املشرتك ( .

2.  اس��ت��ك��ش��اف احل��ق��ائ��ق 
االجتامعي��ة  والعملي��ات 

للحياة اليومية .

قابلة  حلول  اق��رتاح    2-2
مواجهة  يف  تساهم  للمناقشة  
السياسي�����ة  التحدي�����ات 
يف  واالجتامعية  واالقتصادية 

العامل.

مشكالت  يف  البحث    2-2
االقتصادية  اإلسالمي  العامل 
واالجتامعية والسياسية وطرق 

عالجها .

2-2 تصنيف مشكالت دول 
 – الوطن العريب ) االقتصادية 

االجتامعية – الثقافية(.

2-2 التفاعل داخل جمموعات 
دول  يف  كمواطن  اجتامعية 
وفًقا  اخلليجي  التعاون  جملس 

للقواعد والقوانني واللوائح.

2-3 املسامهة  يف نش�ر  القي��م 
اإلنسانية والعاملية .

2-3 تقدير  أمهية الوحدة بني 
دول العامل اإلسالمي ومبادئ  أسس  إب��راز     3-2

التضامن بني الدول العربية. 

التعاون  أمهية  تقدير   3-2
جملس  دول  بني  ال��وح��دة  و 
املجاالت  مجيع  يف  التعاون 

املختلفة.   
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املعارف  بني  ال��رب��ط    4-2
من  اكتسبها  التي  واملهارات 
دعم  يف  األخ��رى  امل��ع��ارف 
يف  العامل  دول  بني  العالقات 

مجيع املجاالت.

املع����ارف  2-4   تطبي���ق  
يف  اكتسبها  التي  واملهارات 
املواد الدراسية األخرى لتعزيز 

مفهوم الوحدة اإلسالمية.   

املعارف  بني  ال��رب��ط    4-2
من  اكتسبها  التي  واملهارات 
دعم  يف  األخ��رى  امل��ع��ارف 
الوطن  دول  بني  العالقات 

العريب يف مجيع املجاالت .

امل��ع��ارف  اس��ت��خ��دام   4-2
اكتسبها  التي  وامل��ه��ارات 
املختلفة  األخ��رى  امل��واد  من 
بني  التعاون  مبدأ  لتكريس 
التعاون  جملس  م��واط��ن��ي 

اخلليجي.

3-1 تفسري  التن���وع الثقاف�ي 
واحلضاري يف العامل .

الرتاث  عىل   التعرف    1-3
للعامل  واحل��ض��اري  الثقايف 

اإلسالمي. 

3-1 التعرف عىل ثقافة الوطن 
املختلفة  عصوره  يف  العريب 
للواقع  أفضل  فهم  أجل  من 
عىل  األضواء  وإلقاء  املعارص 

املستقبل .

األنظمة  عىل  التعرف   1-3
جملس  دول  يف  السياسية 
التعاون اخلليجي وتأثريها عىل 

املجتمعات اخلليجية.

القواعد  وتطبيق  تبني  33 -
والثوابت للعيش املشرتك 

يف املجتمعات املختلفة. 

التنوع  أمهية  استنتاج    2-3
نرش  يف  واحل��ض��اري  الثقايف 
ونبذ  الدويل  والتعاون  السالم 

التفرقه العنرصية .

3-2 استخالص  أمهية التنوع 
ازدهار  يف  واحلضاري  الثقايف 

العامل اإلسالمي .

حضارات  دور  إب��راز    2-3
خدمة  يف  ال��ع��ريب  ال��وط��ن 

اإلنسان.

م��ف��ه��وم  مم���ارس���ة   2-3
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة واحل��ري��ة 

كمواطن يف حياته اليومية.

للتنوع  االحرتام  تعزيز   3-3
الثقايف والديني يف العامل.

3-3 االعت���زاز  بحضارت��ه 
العربية واإلسالمية.

بحضارات  االعتزاز   3-3
من  قدمته  وما  العريب  الوطن 

إنجازات.

3-3 تقدير مبادئ الديمقراطية 
اإلنسان  حقوق  واح���رتام 

كمواطن صالح .
امل��ع��ارف  ت��وظ��ي��ف    4-3
من  اكتسبها  التي  واملهارات 
املواد الدراسية األخرى لتعزيز 
والديني  الثقايف  التنوع  احرتام 

يف العامل.

امل��ع��ارف  ت��وظ��ي��ف    4-3
يف  اكتسبها  التي  واملهارات 
امل���واد ال��دراس��ي��ة األخ��رى 
بني  التعايش  مبدأ  لتحقيق 
الديانات والثقافات املختلفة. 

إن��ج��ازات  حت��ل��ي��ل   4-3
العريب  ال��وط��ن  ح��ض��ارات 
وربطها باملج�االت املعرفي���ة 

األخرى.

امل��ع��ارف  ت��وظ��ي��ف   4-3
من  اكتسبها  التي  واملهارات 
امل���واد ال��دراس��ي��ة األخ��رى 
الديمقراطية  مبدأ  لتطبيق 

وحقوق اإلنسان
التي  احلل��ول  تقيي��م    1-4
يف  العاملية  املنظامت  قدمتها 
املختلفة  التحدي��ات  مواجهة 

التي تواجه العامل .

بأسباب  رأي��ه  دع��م    1-4
التحديات  علمية مناسبة  جتاه 
تواجه  التي  والصعوبات 
خمتلف  يف  اإلسالمي  العامل 

املجاالت. 

مناسبة  حلول  اق��رتاح    1-4
التي  والصعوبات  للتحديات 

تواجه الوطن العريب.

4-1 املبادرة  يف وضع حلول 
التي  املشكالت  حلل  مناسبة 

تواجه دول اخلليج العريب

اختاذ قرارات بشمولية يف  43 -
مواقف اجتامعية متنوعةٍ.ِ

وإسهامات  دور  تقدير    2-4
مواجهة  يف  الكويت  دول��ة 
والعبري  العاملي��ة  التحدي��ات 

عنها.

دولة  بدور  االفتخار    2-4
الكويت يف مساعدة دول العامل 

اإلسالمي.

بمسامهات   االفتخار    2-4
دولة الكويت يف مساعدة دول 

الوطن العريب.

دول��ة  ج��ه��ود  تثمني   2-4
الكويت يف حل املشكالت يف 

منطقة اخلليج العريب.

من  اكتسبه  ما  تطبيق    3-4
املواد  من  ومهارات  معارف 
كيفية  يف  األخ��رى  الدراسية 
تواجهه  التي  املشكالت  حل 

كعضو يف املجتمع العاملي.

4-3 تطبيق املعارف واملهارات 
التي اكتسبها يف املواد الدراسية 
مبدأ  تكريس  يف  األخ���رى 
التعاون والتضامن اإلسالمي. 

من  اكتسبه  ما  توظيف    3-4
املواد  من  ومهارات  معارف 
كيفية  يف  األخ��رى  الدراسية 
تواجه  التي  املشكالت  حل 

املجتمعات العربية املختلفة.

من  اكتسبه  ما  تطبيق   3-4
املواد  من  ومهارات  معارف 
كيفية  يف  األخ��رى  الدراسية 
تواجهه  التي  املشكالت  حل 
التعاون  جملس  يف  كمواطن 

اخلليجي 
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: عناوين وحدات الكتاب املدريس » دولة الكويت والعامل اإلسالمي« أولاً

الوحدة األوىل : ملحة تارخيية عن احلضارة اإلسالمية.

الوحدة الثانية: البيئة الطبيعّية للعامل اإلسالمي وأثرها عىل القتصاد واملجتمع

الوحدة الثالثة: العامل اإلسالمي حتديات وحلول

 الوحدة الرابعة : منظمة التعاون اإلسالمي

الوحدة اخلامسة: دور دولة الكويت يف التعايش اإلنساين

ثانياًا:  ملحة عن: طرق تدريس مادة الدراسات الجتامعية  القائمة عىل منهج الكفايات واملعايري 
لكتاب » دولة الكويت والعامل اإلسالمي«

    تتعدد وتتنوع طرق التدريس القائمة على الكفايات واملعايير إلى حد كبير، نتيجة لطبيعة التطّور في 
فلسفة التربّية ونظرياتها، ووسائلها وأهدافها، ونتيجة لهذا التعدد والتنّوع في طرق التدريس فقد تضمنت 

عدة مبادئ أساسّية، كون عملّية تعلم الكفايات واملعايير متمحورة حول املتعلم، ومن أبرزها: 
1-  تركيز النشاط من املعلم إلى املتعلم: وذلك يعني كيفية تعلم املتعلمني بداًل من ماذا يقوم به املعلم.

2-  من املبادئ األساسّية لعملّية تعلم الكفايات واملعايير أن يكتشف املتعلمون املعنى واملعلومات، ويبنون 
اخلبرات وفًقا إلدراكهم اخلاص وأفكارهم وشعورهم.

من  بدال  املتعلمني  حياة  في  املعلومات  توظيف  على  يساعد  الذي  التربوّية  التطبيقات  مبدأ  3-  تعزيز 
حفظها.

ال  املثال  سبيل  فعلى  لهم،  معنى  ذات  بطريقة  السابقة  باخلبرات  اجلديدة  املتعلمني  خبرات  4-  ربط 
اخلليج  ودول  الكويت  »دولة  السادس  الصف  في  االجتماعية  الدراسات  متعلمو  درس  للحصر: 
العربّية« موضوع الغزو العراقي البائد، والكارثة البيئية، التي تسبب فيها فيمكن استرجاع خبراتهم 
يكمن  وهنا    - الثامن  الصف  في   - العراقي  الغزو  موضوع  شرح  في  املتعلمني  مشاركة  خالل  من 
دور املعلم فقط بطرح األسئلة والتوجيهات وتصحيح معلومات املتعلمني، وذلك كنشاط استهاللي 
الغيوم  البيئية،  اآلثار  لتدريس موضوعات ذات منحى آخر مثل درس ترسيم احلدود،  أو كمدخل 

السوداء، الوالء واملواطنة، ودور اجليش الكويتي في 2 أغسطس 1990م.
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5-  انتبه: تكرار خطأ املتعلم في حل األنشطة ال يدل على فشله بل ينبغي على املعلم التنوع والتدرج في 
وحتمله  دافعيته  وإثارة  بنفسه  املتعلم  ثقة  تعزيز  أجل  من  والصعوبة  السهولة  مستويات  وفق  األنشطة 
إلى   الفردية، وحتًما  يؤدي ذلك  الفروق  أفضل وسيلة ملعاجلة  تعتبر  املسؤولية، وعالوة على ذلك 

زيادة التحصيل العلمي. 
متفاعلة  تعلمّية  وصفّية  مدرسّية  بيئة  توفير  واملعايير  الكفايات  تعلم  لعملّية  األساسّية  املبادئ  6-  من 

اجتماعّيًا وفق مبدأ االحترام املتبادل بني املعلم ومتعلميه.
دولة  لكتاب  االجتماعية  الدراسات  في  الثامن  الصف  متعلمي  تالءم  ومشاريع  أنشطة  املعلم  7-  ابتكار 
الكويت والعالم اإلسالمي بحيث تراعي مستوياتهم وقدراتهم سعًيا إلى ربط الكتاب املدرسي بالبيئة 

املدرسية واملجتمع.  
8- وضع اخلطط والبرامج التي ترفع من مستوى املتعلمني املتعثرين وتزيد من تفوق املتعلمني الفائقني.   

    وتوصف طرق تدريس الدراسات االجتماعية القائمة على منهج الكفايات واملعايير بأنها قائمة على 
النشاط الذهني واحليوي للمتعلمني بالتعاون مع متعلمني آخرين وبهذه احلالة فإن التعلم ال يقوم على تذكر 
املعرفة أو املعلومات العلمية اجلديدة ، ولكنه قائم على تطور التفكير املنظم والنقدي والتعلم الذاتي، مبعنى 
آخر أن يتعلم املتعلمون كيف يحللون ويشرحون وينقدون املعلومات ويستخلصون االستنتاجات واألحكام 
املنطقية بأنفسهم، وكيفية مواجهة أي حتٍد ما بأساليب حوارية علمية قائمة على البحث عن احللول والبدائل 
على  القائم  املنهج  تدريس  كطرق  مفاهيم  عدة  وتقاربت  ترادفت  لذا  احلقائق،  عن  التقصي  خالل  من 
الكفايات مثل: طرق تدريس حل املشكالت والتعلم النشط وطريقة التعليم التفاعلي وغيرها، وميكن تعزيز 
طرق التدريس التي تساعد في إيجابية املتعلم عن طريق: الزيارات امليدانّية، التدريب العملي، االستبصار 

والتفاعل مع الوحدات التعليمّية، طريقة املشروعات...  .    
ثالثاًا: توجيهات للمعلم لتحقيق أفضل مستوى للكفايات التدريسية.

1- دور املعلم يف إثراء موضوعات الكتاب املدريس:
االطالع على وثيقة املرحلة املتوسطة خاصة جدول املدى والتتابع، راجع صفحة )25( لكي يقوم املعلم 
بإعادة النظر في حتديد واختيار نوع املهارات - من ناحية تبسيطها أو تعقيدها - التي تبنى وفق املرحلة السابقة 
إعدادهم   يتم  لكي  واملهارات كخبرات سابقة،  املعلومات  املتعلمني  باكتساب  للتأكد  أي  السابع(  )الصف 

للمرحلة الالحقة )الصف التاسع( في مادة الدراسات االجتماعية.
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من خالل جدول املدى والتتابع لكفايات املرحلة املتوسطة ميكن ملعلمي الدراسات االجتماعية فضاًل عن 
رئيس القسم االتفاق على نوعية األنشطة وحتديد اخلبرات واملواقف التعليمية واملمارسات الفعلية للمتعلمني 

لكل مرحلة من ناحية املهام املطلوبة منهم، والتدرج من مبدأ السهولة إلى الصعوبة إلى األكثر تعقيدًا.  
تدعيم إحصائيات الكتاب بإحصائيات جديدة - مع ذكر املصدر أو املرجع املقتبس منه -  وذلك لتفعيل 

عملّية املقارنات بني املتعلمني. 
استخدام بعض املوضوعات في الكتاب املدرسي وتفعيلها عن طريق إدارة حلقات النقاش. 

تفعيل طرق البحث العلمي بشكل يالئم قدرات املتعلم وخصائص منوه انطالقًا من املشروعات املضمنة 
في الكتاب املدرسي.

مشاركة املتعلم عن طريق تقدمي معلومات الكتاب املدرسي وإثرائها في اإلذاعة املدرسّية. 
االستعانة ببعض املؤسسات احلكومّية إلقامة الندوات املرتبطة مبوضوعات الكتاب املدرسي مثل: التنمّية 

بأنواعها، املوضوعات املتعلقة بالبيئة، الوسطية الدينية... (
زيارة املتعلمني للمكتبة املدرسّية بشكل دوري لالطالع على املصادر واملراجع للربط بني املمارسة األكادميية 

والبيئة املدرسية. 
االستعانة بأولياء األمور ذوي اخلبرات والكفاءات طبعًا بعد عملية أخذ املوافقة من اإلدارة املدرسية لتعزيز 

القيم وحب العمل والدافعية بني املتعلمني من جهة، وربط املدرسة واملجتمع من جهة أخرى.

التأميل،  الناقد،  العلمي:  التفكري  أنواع  )استخدام  املدريس  الكتاب  قضايا  تفعيل  يف  املعلم  2-  دور 
البتكاري... ( :

في بداية األمر يفترض على املعلم أن يقوم بإعداد درسه مسبًقا مع مناقشة زمالئه في القسم واستشارتهم 
بالوسائل  درسه  تعزيز  إلى  يسعى  نفسه  الوقت  في  درسه،  في  ضعف  نقاط  متثل  أنها  يظن  التي  األمور  في 

التعليمية التي يظن أنها مناسبة لتغطية كافة مستويات الفروق الفردية. 
على املعلم أن يقوم باستخدام طريقة العصف الذهني جتاه املتعلمني من أجل تفعيل القضايا املطروحة في 

الكتاب املدرسي، ومحاولة حتديد هذه القضايا، مناقشتها واقتراح حلول مناسبة لها. 
يأخذ  بحيث  العلمية  األطر  ضمن  املشكالت  هذه  نقاط  بعض  يستثير  أن  املعلم  يحاول  احلالة  هذه  وفي 
النقاش صفة املوضوعية، وهذا يتطلب من املعلم اإلعداد اجلّيد وجتهيز بعض املعلومات القيمة املتمثلة في 
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األحداث اجلارية التي ميكن أن يستقيها من الصحف واألخبار والقنوات الفضائية بشكل يومي سواء أكانت 
معلومات رقمية أم معرفة وحقائق، حتى يوظف املتعلم ما يتعلمه في حياته بشكل واقعي ومتوازن، ويخلق 
وضياع  التدريس  عشوائية  من  بداًل  املتعلم،  لدى  العلمي  البحث  خطوات  على  قائًما  منطقًيا  علمًيا  فكًرا 

احلصص الدراسية في نقاشات بعيدة عن الواقع. وسنستعرض جزًءا من هذه القضايا وهي كالتالي:  
العالم  في  البطالة  الفقر،  مشكلة  البائد،  العراقي  الغزو  أيام  النفطي  للتلوث  الكويت  دولة  تعرض    
اإلسالمية  الدول  استخدام  الطاقة،  مصادر  الغذاء،  مشكلة  املاء،  مشكلة  احلمضية،  األمطار  اإلسالمي، 
للطاقة الريحية، العمر االفتراضي للنفط وإيجاد مصادر بديلة، قضية األقليات اإلسالمية، وقضية فلسطني، 

قضية الغزو العراقي البائد لدولة الكويت. 
لتفعيل قضايا الكتاب املدرسي ينبغي على املعلم أن يحيل املتعلم إلى التحقق من املوضوع املطروح من 
املطروحة عبر  املختلفة  الدرس واآلراء  للربط بني موضوع  you tube  (، وذلك   ( الفيديو  قنوات  خالل 
نعرض  أو  املتعلم  نحيل  أن  نحاول  البائد  العراقي  الغزو  موضوع  في  املثال:  سبيل  فعلى  اإلعالم.  وسائل 
بكل موضوعية  الغزو  تطرح موضوع  الكويتية، وهي  اإلعالم  وزارة  قبل  الغزو من  الصادرة عن  األفالم  له 
يثير  مما  وأوسع،  أشمل  بشكل  ولكن  املدرسي  الكتاب  في  املطروحة  احلقائق  عن  احلقائق  هذه  تنسلخ  وال 

التساؤالت والتفكير لدى املتعلمني حول املوضوع. 
      مت طرح موضوع حرب السفارات التي دارت أبان الغزو العراقي، في الوقت نفسهُ يعرض هذا املوضوع 
في قنوات اليوتيوب    ) you tube  ( من خالل وزارة اإلعالم الكويتية بشكل جيد يثري فكر املتعلم حول 
مثيرة  تساؤالت  وتطرح  كثيرة  نقاشات  تتم  أن  وميكن  الوجدانية  األهداف  من  عائد  أكبر  ويحقق  املوضوع 

للجدل النافع الذي يستفيد منه املتعلم واملجتمع الكويتي.

لذا ينبغي عىل املعلم أن يستثمر طاقات املتعلم يف حتقيق األهداف التعليمية
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3-دور املعلم يف تفعيل املناقشة بني املتعلمني: 
   يقدم كتاب »دولة الكويت والعالم اإلسالمي« للصف الثامن  موضوعات كثيرة مرتبطة باحلياة اليومية 
لواقع املتعّلم الذي يعيشه، كما تساهم هذه املوضوعات والقضايا في تنمّية قدرات املتعلمني وحتسني وتطوير 
أدائهم جتاه املناقشات، وتقبل اآلراء واقتراح احللول املناسبة، فضاًل عن تفعيل مبدأ التفاعل االجتماعي بني 

املتعلمني وإبراز مساهماتهم في جتاه تنمّية املجتمع واملشاركة في قضاياه. 
    فينبغي على املعلم طرح مجموعة من القضايا للمناقشة بني املتعلمني، فيقوم املعلم بدور املوجه واملرشد 
الثقة للمتعلمني،  التدريب ومنح  النقاش من أجل  القيادة بني املتعلمني إلدارة  النقاش، أويتم توزيع  حللقة 

ويقوم املعلم كذلك مبساعدة املتعلمني أثناء النقاش في عدم اخلروج عن املشكلة، ومعاونتهم في استخدام 
الصحف  من  املستوحى  للموضوع  اجلارية  األحــداث  بتفعيل  وكذلك  باملشكلة،  املتصلة  العلمية  املــادة 
واألخبار التلفزيونية أو وسائل التواصل االجتماعي مع قيام املتعلم بعملية توثيق املصدر أو املرجع، وبذلك 
تكون املناقشة أساسية لتكوين الفكر الدميقراطي والتفاعل االجتماعي وزيادة ثقة املتعلمني بأنفسهم وحتملهم 

للمسؤولية. 
نامذج من املوضوعات التي تطرح للمناقشة : 

1- مناقشة حول الطاقة البديلة يف دولة الكويت:
البديلة في  الطاقة  >  طرح أسئلة حول مدى أهمّية 

دولة الكويت. 
>  مناقشة تزايد انتشار األمراض الناجمة من إطالق  

للملوثات البيئية.
يضيف املعلم املحاور املطلوبة :

<

<
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2- مناقشة حول : هل تؤيد أم تعارض
>  موضوع انتشار املخدرات في املدارس وخارجها؟ 

وملاذا ؟ 
<

 <

<

املتعلمني،  بني  للمناقشة  ختضع  والتي  املدريس  الكتاب  يف  والدروس  املوضوعات  من  العديد  وهناك   
كاحلدود السياسية واألقليات وغريها ... .

4-: دور املعلم يف إسرتاتيجيات تدريس املفاهيم
املراحل  خالل  في  املتعلم  يتعلمها  أن  الصعب  من  أصبح  املجاالت  كافة  في  املعرفة  حجم  لتزايد  نظرًا 

الدراسّية، ولذلك اجته التربويون إلى بناء املفاهيم لدى املتعلم. 
ونوجز الدور الذي تلعبه املفاهيم يف كتاب دولة الكويت والعامل اإلسالمي فيام ييل: 

1-  للمفاهيم عدة أنواع فهناك مفاهيم مادّية أو واقعّية، وهو ما ميكن إدراكه بشكل مباشر بواسطة احلواس 
وإدراك هذه  تفعيل  أهمية  تكمن  الواقع  وفي  األرابيسك،  الفسيفساء،  النفط،  مفهوم  مثل  املختلفة 
الثاني من املفاهيم فهو  املفاهيم ملتعلمي املرحلة عن طريق عرض النماذج واملجسمات، وأما النوع 
املفاهيم املجردة، وهي مفاهيم حتتاج إلى شرح وضرب أمثلة ووسائل إيضاح كأفالم الفيديو والتمثيل 
واحلرية  الدميقراطية  مفهوم  مثل  إدراكها  نحو  املتعلمني  فكر  نقرب  حتى  والصور،  األدوار  ولعب 

والوسطية وغيرها. 
املفاهيم املجردة كمفهوم املكان مثل: منطقة استوائية ، مدارية صحراوية،  أنواع أخرى من       وهناك 
وكذلك مفهوم الوقت وغيرها من أنواع املفاهيم التي ميكن أن نستفيد منها في تدريس كتاب دولة الكويت 
بنفسه  يستنتج  املتعلم  والتمثيل، حتى جنعل  واحملاكاة  والصور  الفيديو  اإلسالمي من خالل عرض  والعالم 
املفاهيم اجلديدة املستحدثة من قبل التكنولوجيا أو العالم الرقمي الذي نعيشه، وهذا بدوره يساهم في حتقيق 

التعلم الذاتي. 
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2-  مستويات املفاهيم: فهناك مفاهيم تختلف من ناحية مستوى سهولتها أو صعوبتها، فاملفاهيم البسيطة 
تسمى باملفاهيم الوصفّية – هذا يعني أن املتعلم يقوم بوصف لظاهرة معينة – بينما املفاهيم الصعبة 
فهي مفاهيم مجردة تتطلب قدرًا أعلى من النمو العقلي واخلبرة حتى يتم تعلمها على أساس سليم.

 3-   أن يقوم املتعلم بحفظ هذه املفاهيم املوجودة داخل الكتاب املدرسي أو من خالل القائمة املوجودة 
في املالحق من خالل تطبيق الدروس واملمارسات لألنشطة التعليمية لتحقيق أعلى مدى للكفايات 

اخلاصة.  
4-   تدريس املعلم للمفاهيم يساعد املتعلم على مراحل بناء وتشكيل املفهوم : يقوم املعلم بشرح الدرس 
وما فيه من مفاهيم مع إعطاء أمثلة حتى يقدم للمتعلم صورة خيالية أو ذهنية يتعايش بها مع وقتنا 
سبيل  فعلى  الطبيعّية،  حياتهم  وربطه  التعليمي  املوقف  بإدراك  املتعلمون  يقوم  هنا  ومن  الراهن، 
املثال: )مفهوم احلضارة اإلسالمية، ومازال صدى هذا املفهوم كائًنا في دولنا اإلسالمّية وخاصة دولة 

الكويت متمثلة في دعم وتعزيز الدعوة اإلسالمية وأعمال البر واإلحسان ((. 
تعلم،  وهل  لالطالع  كفقرة  اإلثرائية  األنشطة  استخدام  يف  املعلم  دور  بتفعيل  متعلقة  5-  اقرتاحات 

واألنشطة التعليمية لتحسني مستوى التعلم عىل سبيل املثال ل احلرص:
أو  إلى معلوماتك  العديد من فقرات مثل أضف  الكويت والعالم اإلسالمي« على  يحتوي كتاب »دولة 
هل تعلم أو األنشطة التعليمية، فيمكن للمعلم االستفادة منها بشكل إيجابي يثري الدروس ويحقق أعلى 
التعليمية  املادة  على  وإقبالهم  املتعلمني  تشويق  عن  فضاًل  اخلاصة،  للكفايات  اإليجابّية  النتائج  من  عائد 
بشكل اسهل وميسر خاصة عندما يشعر املتعلمون مبدى الترابط احلقيقي والفعلي بني املادة العلمية )الكتاب 

املدرسي( وبني البيئة اخلارجية. فعلى سبيل املثال ال للحصر: 

أولاً :
)الكتاب املدريس صفحة 43(

نقل  في  املسلمون  طريقة  من  ــيــون  األوروب استفاد  لقد 
الرسائل جوًا عن طريق احلمام الزاجل حيث حتمل احلمامة 
في  خاصة  أبراج  لها  يقام  وكان  ومستعجلة،  موجزة  رسالة 
جميع أنحاء الدولة، فإذا نزلت احلمامة في مركز من هذه املراكز 

نقلت الرسالة بجناحيها إلى حمامة أخرى حتى تصل البريد إلى مرحلته النهائية

أضف إىل 
معلوماتك:
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ميكن االستفادة من هذه الفقرة )أضف إلى معلوماتك( من خالل قيام املتعلمني بابتكار وسيلة أو بوستر 
ابتداء من صورة  البريد  املتعلمون بلصق صور توضح مراحل تطور  يقوم  أي  البريد،  يوضح مراحل تطور 
عن  تعبر  بصورة  االنتهاء  ثم  البريد  وساعي  بريدية  وطوابع  بريدي  مكتب  صورة  ثم  ومن  الزاجل،  احلمام 

البريد، اإللكتروني، وهذا بدوره يساعد في عملية بناء وتشكيل املفاهيم.     

نشاط إثرائي
)الكتاب املدريس صفحة 157(

كي تتعامل مع شعوب، وأقليات إسالمية غري عربية انسخ العبارات التالية : 

انسخ العبارة اللغة العربية شكرًا
اللغة الفرنسية Merci
اللغة التركّية Teşekkür ederim

اللغة اإلندونيسّية Terima kasih
اللغة اإلجنليزية Thank you
اللغة األسبانّية Gracias

وميكن االستفادة من هذا النشاط بقيام املتعلمني بدور التمثيل أو احملاكاة ولعب األدوار، مما يساعد على 
إقبال املتعلمني على املادة بكل رحابة وسعة صدر. 
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العامل الرشيف اإلدرييس
اختراق  املشتاق في  نزهة  املشهور  كتابه  وألف  اجلغرافيا  بتأليف  -اشتغل 

اآلفاق الذي بلغ إعجاب األوروبيني به  وترجموا هذا الكتاب إلى لغاتهم. 

وكان اإلدريسي يؤمن بكروية األرض ورسم صورة تتفق وهذه احلقيقة في 

الوقت الذي كان األوربيون يظنون في هذه الفترة  أن األرض مسطحة، ولو أبحر مركب في احمليط 

األطلسي مثاًل واجته نحو الغرب لسقط عند حافة األرض وال يعود.

فلما قرأ األوروبيون كالم اإلدريسي، وغيره من اجلغرافيني املسلمني، غامر بعضهم وركب احمليط 

واجته نحو املغرب، فاكتشف أن األرض كروية ليس هذا فقط بل اكتشف األمريكيتني.

 جمال اجلغرافيا

ثالثاًا: يمكن استخدام املتعلمني هلذه الفقرات يف اإلذاعة املدرسية، وغريها الكثري.

)الكتاب املدريس صفحة 42(

املسلمون، حيث  أقامها  التي  املياه اجلوفية  األوروبية من شبكة موارد  استفادت احلضارة 
يتم بواسطتها توفير مياه الشرب ألهل املدن عن طريق استخراجها من باطن األرض، حيث 
برع املسلمون في إنشائها من خالل شق القنوات ومد املجاري اجلوفية حتت األرض بطريقة 
أو  اخلزف  من  القنوات  هذه  صنعت  حيث  واإلتقان،  الدهشة  غاية  في  محكمة  هندسية 
الفخار املتماسك وأحيانًا من احلجر، وتوضع في جوانبها أنابيب من الرصاص لتحفظ املاء 
من كل دنس، وخير مثال لهذه املجاري اجلوفية مدينة جمريط )وهي مدريد احلالية عاصمة 

أسبانيا(.

جمال استنباط املياه اجلوفية

)الكتاب املدريس صفحة 42(
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ال شك أنك تستطيع متييز احلروف الهجائية )أ ب ت ... إلخ( وتكّون منها كلمات 
وجماًل مفيدة لك في تعاملك مع إخوانك وفي التعلم أيضًا. 

لكن الفنان املسلم استخدم احلروف الهجائية في تكوين أشكال زخرفية في غاية الروعة 
واجلمال. تأمل الشكل التالي وحاول أن تصمم أيقونة زخرفية من األحرف الهجائية. 

–كما    – محمد  سيدنا  اسم  
ابن  بجامع  قدمية  كتابة  في  جــاء 

طولون.

نشاط 
)الكتاب املدريس صفحة 32(
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مادة  بني  يوائم  التمرين  وهذا  الفصول  بني  التنافس  أو  مسابقة  الجتامعيات  قسم  قيام  ا:  رابعاً
الجتامعيات والرتبية الفنية: 

ا: خامساً

: البيئة الطبيعية لدول العامل اإلسالمي املعارصة: أولاً

أ-املوقع  :  يشغل العالم اإلسالمي موقًعا جغرافًيا مهًما على خريطة العالم، وتتواجد دول 
العالم اإلسالمي ضمن أربعة قارات،  ميتد في القارات القدمية )آسيا، أفريقيا، 

أوروبا(  باإلضافة إلى أمريكا اجلنوبية وبذلك يتصل ببقية العالم بسهولة.

)الكتاب املدريس صفحة 51(

من الواضح أن املقصود هنا أن يتم التركيز على القارات القدمية في العالم ليس من أجل حفظها أو ربط 
خبرات سابقة باخلبرات احلالية، بل التطلع أيًضا إلى الصف التاسع وما يليه خاصة في دروس حتتاج التمكن 
العالم القدمي مثل درس الكشوف اجلغرافية الذي يحتاج معرفة من أين بدأت وانطلقت  من معرفة قارات 
هذه الكشوف اجلغرافية وما هي القارات التي مت اكتشافها الحقا، وهذا بدوره سيسهل على معلمي الصف 
متعلمينا  إعداد  على  دائمًا  نحرص  لذا  ويسر،  سهولة  بكل  اجلغرافية  الكشوف  موضوع  تدريس  التاسع 

للمراحل الدراسية القادمة.    
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من خالل هذا النشاط ميكن تأهيل املتعلمني أو النقاش معهم حول القانون االقتصادي: العرض والطلب 
مبا يتفق مع قدرات املتعلمني، فيمكن قيامهم برسم أشكال بيانية توضح العالقة )الطردية أو العكسية( حول 
توقع إقبال املستهلكني للسلع عند انخفاض األسعار أو ارتفاعها للذهب أو احلديد، فضال عن أهمية كل منها 

في حياتنا اليومية، وذلك كي يستفيد منها املتعلمون في املراحل الدراسية الالحقة. 

نشاط )4(
استمع مع معلمك إىل نرشة األخبار القتصادية ملعرفة أسعار الذهب واحلديد.

ابحث عن األسباب التي تؤدي إىل إرتفاع أو انخفاض أسعار الذهب واحلديد 
حمليااً وعامليااً.

احلديد الذهب

)الكتاب املدريس صفحة 71(
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 6- :بعض التطبيقات واملواقع اإللكرتونية التي تعزز من تفعيل الدروس.

نبذة تعريفيةاسم التطبيق أو املوقع صورة

World Map 
Puzzle )Jigsaw(

خرائط  صور  عىل  حيتوي  تطبيق 
تركيب  لعبه  إىل  تتحول  متنوعة 

ومسابقات .

Weather for iPad 
Free

حرارة   درج���ات  يعرض  تطبيق 
،  ملختلف  والرطوبة  الري����اح  

املناطق والدول.

Weather Live

تطبيق يعرض حاله الطقس بشكل 
إضافة  وإمكانيه  وجذاب  مجيل 
ملشاهدة  وموقع  دولة  من  أكثر 

حاله الطقس مبارشة .

Google Earth
قوق��ل إرث، بث مبارش لألرض 

عرب األقامر الصناعية .

Sites in VR

احلضارية  املعامل  يعرض  تطبيق 
الواقع  والعديد  من املدن بطريقه 
 3D االف����رتايض، واف���رتايض 

للعرض  بطريقة واقعيه ذكية.

تطبيق جغرافيا وتاريخ
موسوع���ة اجلغرافي���ا والتاريخ 
التارخيية  العلوم  أسئلة وأجوبة يف 

واجلغرافيا الشاملة.
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EarthViewer 
تطبيق مميز يعرض الكرة األرضية 
ومواقع عواصم الدول والقارات 

كام يعرض تطور شكل األرض.

Andalusia األندلس 
مقاطع فيديو مفيدة وخمترصة عن 
األندلس واملواقع احلضارية فيها.

Learn National 
Flags Quiz

الدولة  ما بني  التطابق  لعبة  تطبيق 
وموقعها اجلغرايف عىل اخلريطة.

Weather Now ° 
radar & forecast

حول  منطقة  الختيار  رائع  تطبيق 
الطقس  تفاصيل  وعرض  العامل 

فيها بطريقة مشوقة .

تطبيق طاقة الكهرباء 

مصادر  فكرة  لرشح  مميز  تطبيق 
الطاق����ة الكهرب���اء  والشمسي�ة 
وغريها، وإمكانية اللعب وتكوين 

مصادر الطاقة يف التطبيق.

Atlas of the 
World

تطبيق مميز جًدا أطلس حول العامل 
عواصم  ومواقع  معامل  يعرض 
ا وعىل أرض الواقع  الدول جغرافيًّ

بالبث املبارش.
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Google Maps - 
GPS Navigation

تطبيق املالحة والوجهة باستخدام 
نظام خرائط األقامر الصناعية.

Sygic GPS 
Navigation & 

Maps

والوجهة  املالحة  نظام  تطبيق 
وع���رض ال��ط��رق واخل��رائ��ط 
تطبيق مميز إلمكانية  للمدن، وهو 
لشبكة  احلاجة  بدون  استخدامه 

اإلنرتنت.

Kuwait Finder 

العام��ة  للهيئة  رسم��ي  تطبي��ق 
إمكاني��ة  املدني��ة.  للمعلومات 
من  العديد  وع��رض  البح��ث 
يف  املختلفة  واخلدمات  األماكن 
عرض  طريق  عن  الكويت  دولة 

املوقع والتفاصيل بشكل رائع.
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الكبري  املسجد  تطبيق 
لدولة الكويت.

املسجد  عن  ومعلومات  نبذة 
ب��اإلض��اف��ة مل��ع��رض ال��ص��ور 

واألنشطة وطلب الزيارات.

األقىص  موسوعة  تطبيق 
اإللكرتونية ثالثية األبعاد 

املخففة.

ومواقع  صور  عىل  حيتوي  تطبيق 
املسجد  ع��ن  األب��ع��اد  ثالثية 
األقىص، باإلضافة إىل مقطع فيديو 

تعريفي.

موقع دار اآلثار 
اإلسالمية.

مؤسسة  اإلسالمية  اآلث��ار  دار 
أساس  عىل  قامت  كويتية  ثقافية 
الرتويج ملجموعة الصباح للفنون 
إحدى  تعترب  والتي  اإلسالمية 
اإلسالمي  الفن  جمموعات  أروع 

يف العامل.

الوطني  املجلس  موقع 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون 

واآلداب.

عىل  التعرف  يف  املوقع  يساهم 
معلومات تارخيية وأثرية والعديد 
التي يرشف  املتاحف واملراكز  من 
بيت  متحف  مثل  املركز  عليها 

الشهداء وغريها.

موقع رشطة البيئة 

املعلومات ) موقع وزارة الداخلية( املوقع عىل أهم  حيتوي 
واختصاصات رشطة البيئة.
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موقع اجلمعية الكويتية 
حلامية البيئة

موقع يزخر باملادة العلمية والصور 
التي  الرائعة  الفيديو  ومقاطع 
تعكس بيئة دولة الكويت بأنواعها 
عىل  الضوء  إسقاط  إىل  باإلضافة 
األنشطة واملشاريع البيئية والفرق 

التطوعية.

موقع اهليئة العامة للبيئة

موقع استثنائي حيتوي عىل العديد 
عن  املعلومات  و  املشاريع  من 
وخرائط  والبحرية  الربية  البيئة 
البيئية.  املحميات  عن  توضيحية 
ليكون  صمم  اهليئة  مبنى  ان  كام 
للبيئة  الذكية والصديقة  املباين  من 

بالكامل.

موقع مركز الشيخ 
عبداهلل السامل الثقايف 

الثقايف  مركز الشيخ عبداهلل السامل 
الثقايف  التطور  هو أحد أكرب معامل 
من نوعه حول العامل. يضم املركز 
منها  ومنشآت،  متاحف  ع��دة 
متحف التاريخ الطبيعي ومتحف 
ومركز  والتكنولوجيا  العلوم 
العلوم  ومتحف  اجلميلة  الفنون 

العربية.
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ا :  7- الرحالت امليدانية املقرتحة التي تساهم يف تعزيز الوحدة الدراسّية علميًّ

مالحظاتالرحلة امليدانية املقرتحةالوحدة

الوحدة األوىل : ملحة تارخيية عن احلضارة اإلسالمية.

املسجد الكبري 
مركز الشيخ عبداهلل السامل

املكتبات الوطنية واجلامعية والعامة
دار اآلثار اإلسالمية
متحف طارق رجب

متحف العرص احلديث للعلوم 
اإلسالمية

 الوحدة الثانية: البيئة الطبيعّية للعامل اإلسالمي وأثرها
عىل االقتصاد واملجتمع.

األرصاد اجلوية)الطريان املدين(
مركز الشيخ عبداهلل السامل

حممية الشيخ صباح األمحد 

الوحدة الثالثة: العامل اإلسالمي حتديات وحلول.

مركز العمل التطوعي )فريق ديرتنا(
www.kuwaitvolunteers.

com
مبنى اهليئة العامة للزراعة والثروة 

السمكّية
اهليئة العامة للبيئة 
بيت الزكاة الكويتي

التعاون مع مجعية مكافحة التدخني
املركز العلمي 

متحف كي ال ننسى 
متحف مكتب الشهيد 

بيت شهداء القرين

املكتبات الوطنية واجلامعية والعامةالوحدة الرابعة : منظمة التعاون اإلسالمي.

التعايش  يف  الكويت  دول���ة  الوحدة اخلامسة:  دور 
اإلنساين.

الصندوق الكويتي للتنمّية االقتصادية
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: اخلطة السنوية ملقرر » دولة الكويت والعامل اإلسالمي« والتوزيع الفرتايض لعدد احلصص. أولاً

الفصل الدرايس األول

عدد احلصص الدراسية  الكفايات
اخلاصة الوحدة عناوين وموضوعات الوحدات الدراسية

11

1-3
2-3
3-3
3-4
1-4

ملحة عن احلضارة اإلسالمية
األوىل 

11

1-1
2-1  
1-2  
3-1     
4-1
1-4

 البيئة الطبيعية للعامل اإلسالمي وأثرها عىل االقتصاد
الثانية واملجتمع

الفصل الدرايس الثاين

14

2-2  
    4-2  1-2

1-2
1-4

العامل اإلسالمي حتديات وحلول

 
 

الثالثة

8

1-2
2-2
3-2
4-2
1-4

الرابعة منظمة التعاون اإلسالمي

2
1-4
2-4
4-3

دور دولة الكويت يف التعايش اإلنساين اخلامسة
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س
اًا: نامذج من حتضري الدرو ثاني

ت وحلول« ) مقرتح (.
1- نموذج حتضري الوحدة الدراسية الثالثة »العامل اإلسالمي حتديا

الوحدة الثالثة
ت وحلول

عنوان الوحدة: العامل اإلسالمي حتديا
ت الجتامعية 

الدراسا
ف الثامن

الص
ص: 

عدد احلص
ت الدراسية(

)الساعا

2019/2018

س
الدر

ت
الساعا

صة
الكفاية اخلا

ى العلمي
 املحتو

األنشطة التعليمية
صادر التعلم

م
التقييم

ت البيئية يف دول
ال

 أوال: املشك
المي

العامل اإلس
س األول:

الدر
ث البيئي

التلو
ث اهلوائي

التلو
1

 1-3 ابتكار حلول مناسبة
ت

ضايا والتحديا
 للق

 التي تواجه البيئة يف العامل
المي

 اإلس

التمهيد :

 
 

ث املائي
التلو

1

 1-3 ابتكار حلول مناسبة
ت

ضايا والتحديا
 للق

 التي تواجه البيئة يف العامل
المي

 اإلس

 

ضائي
ضو

ث ال
 ج – التلو

ث الرتبة
 د – تلو

1

 1-3 ابتكار حلول مناسبة
ت

ضايا والتحديا
 للق

 التي تواجه البيئة يف العامل
المي

 اإلس

س الثاين :
الدر

ى
ت بيئية أخر

حتديا
ي

س احلرار
االحتبا

ت
النفايا

1

 1-3 ابتكار حلول مناسبة
ت

ضايا والتحديا
 للق

 التي تواجه البيئة يف العامل
المي

 اإلس

 

ث:
س الثال

 الدر
المي يف مواجهة

 العامل اإلس
ت البيئية

التحديا
1

ب
 4-1 دعم رأيه بأسبا
 علمية مناسبة جتاه

ت
صعوبا

ت وال
 التحديا

 التي تواجه العامل
ف

المي يف خمتل
 اإلس

ت
 املجاال
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س الرابع
 الدر

صادية يف
ت االقت

 ثانيا: التحديا
المي

العامل اإلس
أ0 االنفجار السكاين

1

ث يف
  2-2 البح

المي
ت العامل اإلس

ال
 مشك

صادية واالجتامعية
 االقت

 والسياسية وطرق
الجها.

ع

ب-الفقر
1

ث يف
 2-2 البح

المي
ت العامل اإلس

ال
 مشك

صادية واالجتامعية
 االقت

 والسياسية وطرق
الجها.

ع

 

صادية
ج- العوملة االقت

ي
صاد

د- التكامل االقت
1

ني أثر البيئة
ط  ب

 1-2  الرب
 الطبيعية وانعكاسها عىل
ت يف

صاد واملجتمعا
 االقت

المي
 العامل اإلس
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ت السياسية
ال

ثالثا: املشك
س:

س اخلام
الدر

احلدود السياسية
2

ث يف 
2-2 البح

المي 
ت العامل اإلس

ال
مشك

صادية واالجتامعية 
االقت

والسياسية وطرق 
الجها.

ع

ت:
احلقائق والتساؤال

ت السياسية التي 
ال

ماهي املشك
المي؟

يعاين منها العامل اإلس

ف عن مشكلة 
ماذا تعر

احلدود السياسية يف دول العامل 
المي؟

اإلس

ضية 
ما أهم اآلثار املرتتبة عىل ق

ني؟
فلسط

ما هو دور الدول العربية 
ضية 

المية جتاه ق
واإلس

ني؟
فلسط

صة األوىل
احل

التمهيد :
ف التايل:

ي يف املوق
إبداء رأ

يس 
صل الدرا

س داخل الف
ك املعتاد يف اجللو

ب مكان
أخذ طال

ف؟
رص

ف تت
ك؟ وكي

ك .. ماهي ردة فعل
رغام عن

ي 
ت وعدم التعد

ي حول احرتام املمتلكا
ف: إبداء الرأ

اهلد
ف عىل احرتام سيادة الدول 

ط املوق
إلسقا

عىل حدود الغري 
ني 

حدودها واحرتام القوان
ي عىل 

الهلا وعدم التعد
واستق

الدولية.

ت السياسية عن طريق حتليل 
ال

ت املشك
1 -  تعدد املجموعا

ضة .
صور املعرو

ال
يف 

ت احلدود السياسية 
ال

ت مشك
2 - تستخرج املجموعا

ت تنفذ التايل :
صل ملجموعا

فقرة ك م عن طريق تقسيم الف
يف ك م ) نوع 

ت الواردة 
ى الفقرا

أ -  تقرا كل جمموعه إحد
ني 

ضية فلسط
ومفهوم احلدود السياسية  – مقدمة عن ق

ني( .
ضية فلسط

ث ق
– أحدا

ت الواردة مستعينة 
ص املجموعة أهم املعلوما

ب -  تلخ
ص وفقرة ك م.

بنموذج التلخي
الل 

صل خ
ضًا عن عملها أمام الف

ت -  تقدم كل جمموعه عر
دقيقة.

ط 
ني بمخط

ضية فلسط
ص أهم اآلثار املرتتبة عىل ق

3 -  يلخ
رشة األخبار العاجلة.

سهمي بعد االستامع لن
ط 2 يف ك م ) تقويم(

اإلجابة عىل نشا
جتاه 

المية 
ضامن الدول العربية واإلس

4 -  يشيد ويعتز بت
ضية بعد قراءة مقالة باستخدام الكود.

الق

ط اخلتامي:
� النشا

المي؟ 
ت احلدود السياسية يف دول العامل اإلس

ال
ما هي مشك

الجها؟ 
ت الدول لع

ف سع
وكي

ض 
صور – عر

تقديمي – ك م – 
ص 

نموذج التلخي
– مقالة إلكرتونية 

رشة اخبارية
– ن

ب .
أقيم قدرة الطال

ت 
ال

ذكر املشك
السياسية التي تعاين 

منها دول العامل 
المي.

اإلس

ص موجز 
تلخي

ضايا احلدود 
عن ق

السياسية .

إبداء راية جتاه 
ف الدول يف 

موق
ني.

ضية فلسط
ق
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س:
س الساد

الدر
المية

ت اإلس
 األقليا

1

ب 
4-1 دعم  رأيه بأسبا

جت��اه 
م��ن��اس��ب��ة  

علمية 
ت 

صعوبا
وال

ت 
التحديا

المي 
التي تواجه العامل اإلس

ت 
ف املجاال

يف خمتل

ت اإلسالمية ؟
صود باألقليا

ما املق
ت 

ت األق��ل��ي��ا
ف ت��ك��ون��

ك��ي��
المية حول العامل؟

اإلس

المية 
ت اإلس

أين تتواجد األقليا
ض 

حول العامل؟ ) ن��امذج لبع
المية(

ت اإلس
األقليا

ت 
والتحديا

ت 
ال

هي املشك
ما 

ت 
األقليا

منها 
تعاين 

التي 
المية؟

اإلس

التمهيد :
الل دقيقة واحدة  

المية خ
ت اإلس

صود باألقليا
رس املق

1 -  يف
بعد مشاهدة مقطع فيديو.

المية؟ ) تقويم(
ت اإلس

صود باألقليا
- ما املق

ت 
األقليا

تكون 
ب 

أسبا
ت 

املجموعا
2 -  تستخرج 

الل لعبة الرموز.
المية حول العامل من خ

اإلس
المية وأماكن 

ت اإلس
ض األقليا

ف عىل نامذج لبع
3 -  يتعر

تواجدها بعد تنفيذ التايل :
ت. ) من 2إىل 

ني لتنفيذ لعبة حبل املعلوما
أ -  يتم عمل فريق

ب بالفريق الواحد(
ال

3 ط
ى 

عن إحد
ت 

ب -  يقوم كل فريق بكتابة أهم املعلوما
يف 

المية )بورما - شينجيانغ أوريغور( 
ت اإلس

األقليا
ت ورقيه وتعليقها عىل  احلبل مستعيًنا بفقرة 

صا
صا

ق
صور.

ك م + 
ت عىل 

رسع هو الفائز ويقوم بقراءة املعلوما
ت -  الفريق األ

صل.
الف

ت 
ت التي تعاين منها األقليا

ت والتحديا
ال

ض املشك
4 -  يعر

ط ك م .
المية بعد تنفيذ نشا

اإلس
ط اخلتامي:

النشا
ت 

منها األقليا
ت تعاين 

ال
مشك

وج��ود 
عىل 

1 -  دل��ل 
المية حول العامل.

اإلس
ت 

المي التحديا
ف تواجه دول العامل اإلس

ك كي
2 -  براي

المية؟
ت اإلس

التي تعاين منها األقليا

مقطع 
 –

ص���ور 
فيديو - ك م – لعبة 

الرموز

ب 
قدرة الطال

أقيم 
عىل:

ت��ف��س��ري م��ف��ه��وم 
ت 

األق����ل����ي����ا
المية.

اإلس

ت 
ذك���ر التحدي���ا

التي 
ت 

صعوبا
وال

ت 
تعاين منها األقليا

حول 
الم��ي��ة 

اإلس��
العامل. 

س السابع:
الدر

ب والدمار
احلرو

1

ف   أشكال 
2-1 استكشا

ني ال���دول 
ال��ت��ع��اون ب��

حل مشاكل 
يف 

المية 
اإلس

المي
العامل اإلس

4-2 االعتزاز بدور دولة 
يف مساعدة دول 

ت 
الكوي

المي
العامل اإلس

المية التي 
ماهي ال��دول اإلس

ب والدمار؟
ت للحر

ض
تعر

العامل 
دول 

ت 
تعاون

ف 
كي

ت املختلفة 
واملنظام

المي 
اإلس

ت 
ض

جت��اه ال���دول التي تعر
ب والدمار؟  

للحر

ما هي اآلثار املرتتبة جراء الغزو 
ت؟

العراقي عىل دولة الكوي

ش 
واجلي

ب 
دور الشع

هو 
ما 

الكويتي جتاه الغزو العراقي عىل 
ت؟

دولة الكوي

التمهيد :
ب والدمار 

ض األخبار العاملية حول احلرو
قراءة ومناقشة بع

ت 
رشا

– الن
رشة األخبار 

– ن
هلا اجلرائد 

ت 
التي تطرق

ت 
يف وق

ب جتهيزها من الطلبة 
اإللكرتونية .. الخ ) يتم طل

س(.
سابق مع حتديد الدول التي ختدم الدر

عن احد نامذج الدول 
وسيلة 

ت 
صمم املجموعا

1 -  ت
ت 

ب والدمار ) الكوي
ت للحر

ض
المية التي تعر

اإلس
ك .. الخ ( 

صومال – البوسنة واهلرس
ني – ال

– فلسط
ت التي تم جتهيزها لتنفيذ التايل 

ب ك م واألدوا
مستعينة 

عىل الوسيلة: 
إ - اسم الدولة – املوقع - العلم .

ض احلقائق التارخيية.
ب - بع

ب.
ت - النتائج املرتتبة عىل احلر

ضية.
ي حول الق

ث - إبداء الرأ
الل دقيقة واحدة.

ض كل جمموعة العمل خ
ج -  تعر

ت 
واملنظام

المي 
دول العامل اإلس

دور 
عىل 

ف 
2 -  يتعر

ب والدمار بعد 
ت للحر

ض
املختلفة جتاه الدول التي تعر

زيارة عدة مواقع اإللكرتونية مثل هيئة األمم املتحدة 
المي.

ومنظمه التعاون اإلس
ت 

3 -  يكمل اخلريطة الذهنية السبورية عن أهم املعلوما
ث الغزو العراقي وآثاره عىل البيئة واملجتمع بعد 

وأحدا
قراءة ك م+ مشاهدة مقطع فيديو وثائقي.

جتاه الغزو 
ش الكويتي 

واجلي
ب 

ف دور الشع
4 -  يكتش

الل املناقشة واإلجابة 
ت من خ

العراقي عىل دولة الكوي
ت ك م .

عىل أنشطة  وفقرا
ط اخلتامي:

� النشا
اإلجابة عىل نموذج “ أخترب معلومايت “ يف ك م .

وسيلة 
 –

م 
ك 

صادر 
– م

ت 
وأدوا

متنوعه 
إخبارية 

فيديو 
مقطع 

 –
سهمي 

ط 
خمط

 –
موقع 

زي����ارة 
 –

الكرتوين 

ب 
قدرة الطال

أقيم 
عىل:

دول 
ف 

موق
ذك��ر 

الم��ي 
ال��ع��امل اإلس��

ت جت��اه 
وامل��ن��ظ��ام

ت 
ض

الدول التي تعر
ب والدمار

للحر

ي جتاه دور 
إبداء الرأ

ش 
واجلي�

ب 
الش��ع

الكويتي أثناء الغزو 
دولة 

عىل 
العراقي 

ت.
الكوي
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س الثامن:
الدر

ت االجتامعية 
ال

رابًعا: املشك
والثقافية.

1
ث يف 

2-2 البح
المي 

ت العامل اإلس
ال

مشك
صادية واالجتامعية 

االقت
والسياسية وطرق 

الجها.
ع

ت الثقافية 
ال

ماهي املشك
واالجتامعية التي تعاين منها 

المي؟  
دول العامل اإلس

التمهيد :

ت الثقافية واالجتامعية التي تعاين منها 
ال

1 -  يعدد املشك
المي بعد مشاهدة مقطع فيديو.

دول العامل اإلس
صائية 

ت اإلح
عن أهم املعلوما

ت 
ث املجموعا

2 -  تبح
ت ودول 

يف دولة الكوي
ت االجتامعية 

ال
والعامة املشك

خارجية 
صادر 

ك م + م
ب 

المي مستعينة 
العامل اإلس

الل طريقة الكتابة احللقية. وهي 
)يوفرها املعلم( من خ

كالتايل:
يف املجموعة بكتابة معلومة واحدة عىل 

ب 
أ -  يقوم كل طال

بطاقة املجموعة.
ب مراعًيا عدم تكرار 

الئه بالتعاق
ب -  يمرر البطاقة إىل زم

املعلومة عىل البطاقة.
الل زمن حمدد.

ت - تنتهي الكتابة احللقية خ
صل.

ث للف
ت بقراءة أهم نتائج البح

ث - تقوم املجموعا
ب 

)األسبا
م 

ك 
يف 

ت 
ال

حل املشك
شجرة 

3 -  يكمل 
-اآلثار-احللول( بعد املناقشة مع زميله وقراء فقرة 

ك م.
ت عن األمية وحمو األمية يف دول 

4 -  يستخرج أهم املعلوما
ك م واإلجابة 

الل قراءه فقرة 
خ

المي من 
العامل اإلس

عىل األنشطة الواردة.
ض احلقائق الواردة عن األمية بشكل اخلريطة 

ص بع
-  خل

الذهنية )تقويم(.

ط اخلتامي:
� النشا

يف 
حول ما تم تناوله 

ي 
ب ويتم إبداء الرأ

ال
ش الط

يناق
المي.

ت اجتامعية وثقافية يف العامل اإلس
ال

س من مشك
الدر

صادر 
ك م - م

خارجية -  مقطع 
ط 

فيديو – خمط
سهمي – نموذج 

الشجرة حلل 
صة 

ت – ق
ال

املشك
س.

مقدمة الدر

ب  
أقيم قدرة الطال

عىل:

ث يف 
البح

ت 
ال

املشك
االجتامعية التي 
تعاين دول العامل 

المي.
اإلس
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صادية واالجتامعية والسياسية وطرق عالجها.
ت العامل اإلسالمي االقت

ث يف مشكال
صة: 2-2 البح

- الكفاية اخلا
صادية واالجتامعية والسياسية وطرق عالجها

ت العامل اإلسالمي االقت
ث عن مشكال

س(: أن يكون قادًرا عىل البح
- معيار املنهج )القيا

صة
احل

ف
ص

ال
األسبوع

اليوم/ التاريخ

ت السياسية
س:  ثالثا: املشكال

-عنوان الدر
س: احلدود السياسية

س اخلام
الدر

- الوحدة الدراسية: الثالثة
ت 

ضوع الوحدة الدراسية:  العامل اإلسالمي حتديا
- مو

وحلول
 

  الثامن
5

 

أنشطة التعلم
                                    املحتوى 

� النشاط الستهاليل )التمهيد(:
ف؟

رص
ف تت

ك؟ وكي
ك” ماهي ردة فعل

يس رغام عن
صل الدرا

س داخل الف
ك املعتاد يف اجللو

ب مكان
ف التايل: “أخذ طال

إبداء رأي يف املوق
ف عىل احرتام سيادة الدول واستقالهلا وعدم 

ت وعدم التعدي عىل حدود الغري إلسقاط املوق
ف: إبداء الرأي حول احرتام املمتلكا

اهلد
ني الدولية.

التعدي عىل حدودها واحرتام القوان

أنشطة التعلم:

ضة 
صور املعرو

ت السياسية عن طريق حتليل ال
ت املشكال

1 - تعدد املجموعا
ت تنفذ التايل:

صل ملجموعا
ت احلدود السياسية يف فقرة ك م عن طريق تقسيم الف

ت مشكال
2 -  حتلل املجموعا

ني( 
ضية فلسط

ث ق
ني – أحدا

ضية فلسط
ت الواردة يف ك م )نوع ومفهوم احلدود السياسية – مقدمة عن ق

أ -  تقرأ كل جمموعه إحدى الفقرا
ص وفقرة ك م.

ت الواردة مستعينة بنموذج التلخي
ص املجموعة أهم املعلوما

ب - تلخ
صل خالل دقيقة.

ضًا عن عملها أمام الف
ت - تقدم كل جمموعه عر

رشة األخبار العاجلة.
ني بمخطط سهمي بعد االستامع لن

ضية فلسط
ص أهم اآلثار املرتتبة عىل ق

3 - يلخ
اإلجابة عىل نشاط 2 يف ك م )تقويم(

ضية بعد قراءة مقالة باستخدام الكود.
ضامن الدول العربية واإلسالمية جتاه الق

4- يشيد ويعتز بت

ت:
احلقائق والتساؤل

ت السياسية التي يعاين منها العامل 
ماهي املشكال

اإلسالمي؟

ف عن مشكلة احلدود السياسية يف دول العامل 
ماذا تعر

اإلسالمي؟

ني؟
ضية فلسط

ما أهم اآلثار املرتتبة عىل ق

ني؟
ضية فلسط

ما هو دور الدول اخلليجية والعربية جتاه ق

مفاهيم: حدود سياسية – حدود برية – حدود بحرية
ضامن الدول اإلسالمية 

ت: االعتزاز بت
قيم واجتاها

ت 
تعاميم: تسعى دول العامل اإلسالمي حلل املشكال

ف املحافل الدولية
ضايا يف خمتل

وطرح الق
س

طرق التدري
صادر التعلم

م

احلوار واملناقشة – التعلم التعاوين
ص – 

ض تقديمي – ك م – نموذج التلخي
صور – عر

رشة إخباريه
مقالة اإللكرتونية – ن

النشاط اخلتامي

ت الدول لعالجها؟
ف سع

ت احلدود السياسية يف دول العامل اإلسالمي؟ وكي
ما هي مشكال

ب : اإلجابة عىل نموذج نشاط » أنا أخترب معلومايت « وتقييم األداء .
الواج

س يومي 
ضري در

نموذج حت
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ت 
ف املجاال

ت التي تواجه العامل اإلسالمي يف خمتل
صعوبا

ت وال
ب علمية مناسبة  جتاه التحديا

صة : 4-1 دعم  رأيه بأسبا
- الكفاية اخلا

صادية واالجتامعية والدينية  التي 
ت السياسية واالقت

ب علمية إجتاه التحديا
س(:  أن يكون قادًرا عىل  دعم رأيه بأسبا

- معيار املنهج )القيا
تواجه عاملنا اإلسالمي

صة
احل

ف
ص

ال
األسبوع

اليوم/ التاريخ

ت السياسية
س:  ثالًثا: املشكال

-عنوان الدر
ت اإلسالمية.

س: األقليا
س الساد

الدر

- الوحدة الدراسية: الثالثة
ضوع الوحدة الدراسية:  العامل اإلسالمي 

- مو
ت وحلول

حتديا
 

  الثامن
6

 

أنشطة التعلم
                                    املحتوى 

� النشاط الستهاليل )التمهيد(:

أنشطة التعلم:
ت اإلسالمية خالل دقيقة واحدة بعد مشاهدة مقطع فيديو.

صود باألقليا
رس املق

5 - يف
ت اإلسالمية؟ ) تقويم(

صود باألقليا
- ما املق

ت اإلسالمية حول العامل من خالل لعبة الرموز.
ب تكون األقليا

ت أسبا
6 - تستخرج املجموعا

ت اإلسالمية وأماكن تواجدها بعد تنفيذ التايل :
ض األقليا

ف عىل نامذج لبع
7 - يتعر

ب بالفريق الواحد(
ت. ) من 2إىل 3 طال

ني لتنفيذ لعبة حبل املعلوما
ث - يتم عمل فريق

ت ورقيه وتعليقها عىل 
صا

صا
ت اإلسالمية )بورما - شينجيانغ أوريغور( يف ق

ت عن إحدى األقليا
ج -  يقوم كل فريق بكتابة أهم املعلوما
صور.

احلبل مستعيًنا بفقرة ك م + 
صل:

ت عىل الف
رسع هو الفائز ويقوم بقراءة املعلوما

ح - الفريق األ
ت اإلسالمية بعد تنفيذ نشاط ك م .

ت التي تعاين منها األقليا
ت والتحديا

ض املشكال
8 - يعر

ت:
احلقائق والتساؤل

ت اإلسالمية ؟
صود باألقليا

- ما املق

ت اإلسالمية حول العامل؟
ت األقليا

ف تكون
- كي

ض 
ت اإلسالمية حول العامل؟ ) نامذج لبع

-  أين تتواجد األقليا
ت اإلسالمية(

األقليا

ت 
ت التي تعاين منها األقليا

ت والتحديا
ما هي املشكال

اإلسالمية؟

ت إسالمية 
ت – أقليا

مفاهيم: أقليا
ت التي تعاين 

ت: إبداء الرأي جتاه القمع واملشكال
قيم واجتاها

ت اإلسالمية حول العامل 
ض األقليا

منها بع
ت 

ضوء عىل التحديا
تعاميم: حيتاج العامل اإلسالمي إىل إلقاء ال

ت.
ت وتذليل العقبا

التي تواجه األقليا

س
طرق التدري

صادر التعلم
م

ت (
ت يف التعليم  ) الدقيقة الواحدة – حيل اإلجابا

التعلم التعاوين – إسرتاتيجيا
صور – مقطع فيديو - ك م – لعبة الرموز 

النشاط اخلتامي

ت اإلسالمية حول العامل.
ت تعاين منها األقليا

دلل عىل وجود مشكال
ت اإلسالمية؟

ت التي تعاين منها األقليا
ف تواجه دول العامل اإلسالمي التحديا

ك كي
برأي
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ت يف 
ني الدول اإلسالمية يف حل مشاكل العامل اإلسالمي /4-2 االعتزاز بدور دولة الكوي

ف أشكال التعاون ب
صة: 2-1 استكشا

- الكفاية اخلا
مساعدة دول العامل اإلسالمي.

ني الدول اإلسالمية يف حل مشاكل العامل اإلسالمي /إن يكون قادًرا 
ف أشكال التعاون ب

س(:  أن يكون قادًرا عىل استكشا
- معيار املنهج )القيا

ت يف مساعدة دول العامل اإلسالمي.
عىل االعتزاز  بدور دولة الكوي

صة
احل

ف
ص

ال
األسبوع

اليوم/ التاريخ

ت السياسية
س:  ثالًثا: املشكال

-عنوان الدر
ب والدمار

س السابع: احلرو
الدر

- الوحدة الدراسية: الثالثة
ت وحلول

ضوع الوحدة الدراسية:  العامل اإلسالمي حتديا
- مو

 
  الثامن

6
 

أنشطة التعلم
                                    املحتوى 

� النشاط الستهاليل )التمهيد(:
ب 

ت اإللكرتونية .. الخ ) يتم طل
رشا

رشة األخبار – الن
ت هلا اجلرائد – ن

ب والدمار التي تطرق
ض األخبار العاملية حول احلرو

قراءة ومناقشة بع
س( 

ت سابق مع حتديد الدول التي ختدم الدر
جتهيزها من الطلبة يف وق

أنشطة التعلم:
صومال – البوسنة 

ني – ال
ت – فلسط

ب والدمار ) الكوي
ت للحر

ض
ت وسيلة عن أحد نامذج الدول اإلسالمية التي تعر

صمم املجموعا
5 -  ت

ت التي تم جتهيزها لتنفيذ التايل عىل الوسيلة: 
ب ك م واألدوا

ك .. الخ ( مستعينة 
واهلرس

ح - اسم الدولة – املوقع - العلم 
ض احلقائق التارخيية

خ - بع
ب

د - النتائج املرتتبة عىل احلر
ضية.

ذ - إبداء الرأي حول الق
ض كل جمموعة العمل خالل دقيقة واحدة.

ر - تعر
ب والدمار بعد زيارة عدة مواقع إلكرتونية مثل هيئة 

ت للحر
ض

ت املختلفة جتاه الدول التي تعر
ف عىل دور دول العامل اإلسالمي واملنظام

6 -  يتعر
األمم املتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي.

ث الغزو العراقي وآثاره عىل البيئة واملجتمع بعد قراءة ك م+ مشاهدة مقطع فيديو وثائقي.
ت وأحدا

7 - يكمل اخلريطة الذهنية عن أهم  املعلوما
ت ك م .

ت من خالل املناقشة واإلجابة عىل أنشطة  وفقرا
ش الكويتي جتاه الغزو العراقي عىل دولة الكوي

ب واجلي
ف دور الشع

8 - يكتش

ت:
احلقائق والتساؤل

ب 
ت للحر

ض
ماهي ال��دول اإلسالمية التي تعر

 -
والدمار؟

ت املختلفة 
ت دول العامل اإلسالمي واملنظام

ف تعاون
-  كي

ب والدمار؟  
ت للحر

ض
جتاه الدول التي تعر

جراء الغزو العراقي عىل دولة 
-  ما هي اآلثار املرتتبة 

ت؟
الكوي

ش الكويتي جتاه الغزو العراقي 
ب واجلي

-  ما هو دور الشع
ت؟

عىل دولة الكوي

صحراء .
صفة ال

مفاهيم: املواطنة – عا
جتاه 

ضامن العامل اإلسالمي 
ت: االعتزاز بت

قيم واجتاها
ب. 

ت و احلرو
األزما

ت 
حلل املشكال

تعاميم: تسعى دول العامل اإلسالمي 
ت الدولية.

والنزاعا

س
طرق التدري

صادر التعلم
م

احلوار واملناقشة – التعلم التعاوين
صادر إخبارية متنوعة – مقطع فيديو – خمطط سهمي – 

ت – م
ك م -  وسيلة وأدوا

زيارة موقع إلكرتوين

النشاط اخلتامي

اإلجابة عىل نموذج » أخترب معلومايت » يف ك م .

رسى والشهداء( + )أيادي كويتية حول العامل( – يتم جتهيزمها خالل اسبوع
صل )األ

ب : إعداد لوحتي حائط للف
الواج

صقها.
ت عنها، ثم يقوم بل

صمم بطاقة تعريفية ألهم املعلوما
ني، وي

صية إلحدى اللوحت
ب شخ

خيتار كل طال
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س
اًا: نامذج من حتضري الدرو ثاني

الوحدة الرابعة
عنوان الوحدة: التعاون اإلسالمي

ت الجتامعية 
الدراسا

ص: 5
عدد احلص

س
الدر

ت
الساعا

صة
الكفاية اخلا

املحتوى العلمي
األنشطة التعليمية

صادر التعلم
م

التقييم

أوال: منظمة التعاون اإلسالمي 
واألجهزة التابعة هلا

س األول :
الدر

1 -  الدعوة إلنشاء منظمة جتمع 
الدول اإلسالمية

2 - نشأة منظمة التعاون اإلسالم

1

2-3 تقدير أمهية الوحدة 
ني دول العامل اإلسالمي

ب

ف 
املعار

تطبيق 
 4-2

ت التي اكتسبها 
واملهارا

يف املواد الدراسية األخرى 
الوحدة 

مفهوم 
لتعزيز 

اإلسالمية   

صية 
 من هي الشخ

اإلس��الم��ي��ة التي 
ت إلن��ش��اء 

دع����
ضم الدول 

جتمع ي
اإلسالمية؟

ت التي 
ما هي القارا

خالهلا العامل 
يمتد 

اإلسالمي؟

ص��ود 
م����ا امل��ق��

بمنظم���ة التع�اون 
اإلسالمي؟

علل: إنشاء منظمة 
التعاون اإلسالمي 

عام 1969م.

ت ع�ن أمهي�ة التعاون 
)التمهي�د( طرح تس�اؤال

يف حياتن�ا ووج�ود جه�ة تق�وم بح�ل مش�اكلنا 
ص�ل ألمهية وجود جتمع 

ف التو
ومناقش�تها )اهلد

ضايا الدول اإلسالمية(.
ش ق

إسالمي يناق
ت إلنشاء 

صية التي دع
ب فقرة عن الشخ

1 -  اكت
ضم الدول اإلس�المية بعد االس�تامع 

جتمع ي
لتقرير.

صل ب�ن عبد العزيز 
ك في

ف املل
ك بموق

-  م�ا رأي
يف الدعوة للوحدة اإلسالمية.

ب عام 
ك للوحدة الثانية أج

2 -  من خالل دراست
ييل:

ت 
-  باستخدام التعلم التعاوين عاين خريطة قارا

ص�امء يف ورقة عمل املجموعة ثم حدد 
العامل ال
ما ييل:

ت العامل .
أ- قارا

ت التي يمتد خالهلا العامل اإلسالمي.
ب -القارا

دولة إسالمية.
ب عىل نشاط ك م رقم 2+1 .

- أج
ص�ود بمنظم�ة التعاون اإلس�المي 

رس املق
3 -  ف

بع�د مش�اهدة مقط�ع فيدي�و )حيت�وي ع�ىل 
ضاء-

شعار املنظمة-نبذة عنها-الدول األع
تفسريها-مقرها(.

ت يف مادة الرتبية اإلسالمية 
-  استش�هد مما درس�

ث عىل التعاون والوحدة.
بآية قرآنية حت

صور )حوار 
4 -  شاهد املشهد التمثييل املدعم بال

ك م( عن إنشاء منظمة التعاون اإلسالمي ثم 
ت التالية:

أكمل خمطًطا سهمًيا عن التساؤال
أ - متى تم إنشاء منظمة التعاون اإلسالمي؟

رش إلنش�اء منظمة 
ب املب�ا

ب الس�ب
ب - م�ا س�ب

التعاون اإلسالمي؟
ب ع�ىل نش�اط ك م )2( ع�ن املس�جد 

- أج�
ىص.

األق

تقرير 

خريطة العامل 
صامء 

ال

 ك م 

مقطع فيديو

مشهد متثييل

عىل 
1 -  ق���درة املتعلم 

االس���ت���امع اجل��ي��د 
ت.

واستنباط املعلوما

ت 
املجموعا

2 -  حت��دد 
ت التي 

مجيع القارا
العامل 

خالهلا 
يمتد 

اإلسالمي.

ق��درة 
املعلم 

3 -  يقيم 
تفسري 

عىل 
املتعلم 

مفهوم منظمه التعاون 
اإلسالمي كامال.

املتعلم 
يستنتج 

4 -  أن 
وراء 

رش 
ب املبا

السب
إنشاء املنظمة.
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س يومي 
ضري در

نموذج حت

ت التي اكتسبها يف املواد الدراسية األخرى 
ف واملهارا

ني دول العامل اإلسالمي/ 2-4 تطبيق املعار
صة: 2-3 تقدير أمهية الوحدة ب

- الكفاية اخلا
لتعزيز مفهوم الوحدة .اإلسالمية.

ت التي 
ف واملهارا

ني دول العامل اإلسالمي /أن يكون قادًرا عىل تطبيق املعار
س(:  أن يكون قادًرا عىل تقدير أمهية الوحدة ب

- معيار املنهج )القيا
اكتسبها يف املواد الدراسية األخرى لتعزيز مفهوم الوحدة اإلسالمية.

صة
احل

ف 
ص

ال
األسبوع 

اليوم/ التاريخ

: منظمة التعاون اإلسالمي واألجهزة التابعة هلا س: أولاً
-عنوان الدر

6 - الدعوة إلنشاء منظمة جتمع الدول اإلسالمية
2-نشأة منظمة التعاون اإلسالمي.

 - الوحدة الدراسية: الرابعة
ضوع الوحدة الدراسية: التعاون اإلسالمي

 - مو
 

الثامن
 

أنشطة التعلم
                                     املحتوى

� النشاط الستهاليل )التمهيد(:
ش 

صل ألمهية وجود جتمع إسالمي يناق
ف التو

ت عن أمهية التعاون يف حياتنا ووجود جهة تقوم بحل مشاكلنا ومناقشتها )اهلد
طرح تساؤال

ضايا الدول اإلسالمية(.
ق

ضم الدول اإلسالمية بعد االستامع لتقرير.
ت إلنشاء جتمع ي

صية التي دع
ب فقرة عن الشخ

5 -  اكت
صل بن عبد العزيز يف الدعوة للوحدة اإلسالمية.

ك في
ف املل

ك بموق
- ما رأي

ب عام ييل:
ك للوحدة الثانية أج

6 - من خالل دراست
صامء يف ورقة عمل املجموعة ثم حدد ما ييل:

ت العامل ال
- باستخدام التعلم التعاوين عاين خريطة قارا

ت العامل 
ث - قارا

ت التي يمتد خالهلا العامل اإلسالمي.
ج - القارا

ح - دولة إسالمية.
ب عىل نشاط ك م رقم 2+1 

- أج
ضاء-تفسريها-

صود بمنظمه التعاون اإلسالمي بعد مشاهدة مقطع فيديو )حيتوي عىل شعار املنظمة-نبذة عنها-الدول األع
رس املق

7 -  ف
مقرها(.

ث عىل التعاون والوحدة. 
ت يف مادة الرتبية اإلسالمية بآية قرآنية حت

- استشهد مما درس
ت التالية:

صور )حوار ك م( عن إنشاء منظمة التعاون اإلسالمي ثم أكمل خمطًطا سهمًيا عن التساؤال
8 - شاهد املشهد التمثييل املدعم بال

ت - متى تم إنشاء منظمة التعاون اإلسالمي؟
رش إلنشاء منظمة التعاون اإلسالمي؟

ب املبا
ث - ما هو السب

ىص. 
ب عىل نشاط ك م )2( عن املسجد األق

أج

ت:
احلقائق والتساؤل

ت إلنشاء جتمع 
صية اإلسالمية التي دع

5 -  من هي الشخ
ضم الدول اإلسالمية؟

ي

ت التي يمتد خالهلا العامل اإلسالمي؟
6 -ما هي القارا

صود بمنظمه التعاون اإلسالمي؟
7 - ما املق

8 - علل: انشاء منظمه التعاون اإلسالمي عام 1969م.

مفاهيم: منظمة املؤمتر اإلسالمي
ت: العتزاز بالوحدة اإلسالمية 

قيم واجتاها
ضوية يف منظمة 

ك ع
تعاميم: معظم الدول اإلسالمية متتل

التعاون اإلسالمي.

س
طرق التدري

صادر التعلم
م

احلوار واملناقشة – التعلم التعاوين
صامء – ك م – مقطع فيديو –

 تقرير – خريطة العامل ال
مشهد متثييل

النشاط اخلتامي

صة الدراسية(
ب من معيار املنهج بنهاية احل

س مدى متكن الطال
ني الدول اإلسالمية )يقي

ف بعبارة واحدة أمهية التعاون والوحدة ب
ص
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ثالثاًا : نامذج تلخيص جمموعة دروس ومفاهيم. 

استعن بالنموذج وفقرة الكتاب املدريس لإلجابة عن األسئلة التالية صفحة 102:

1- مفهوم احلدود السياسية:

يفصل بني دولة مرص
وليبيا حدود 

..........................................

يفصل بني دولة ليبيا 
وإيطاليا حدود 

..........................................

� من خالل املعلومات السابقة كون فقرة خمترصة عنها.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

اسم الطالب

مشاركته يف 
املجموعة
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نموذج التلخيص ملجموعة "مقدمة عن قضية فلسطني"

استعن بالنموذج وفقرة الكتاب املدريس لتلخيص املعلومات التالية عن املوضوع صفحة 107:
1- كيف بدأت القضية؟

2- ماذا تعلم عن وعد بلفور؟

� خلص املعلومات يف فقرة :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

اسم الطالب

مشاركته يف 
املجموعة

 2 يف  صدر  بريطاين  بيان  عن  عبارة  هو  بلفور  وعد 

اشتمل  وقد  عام 1917م،  من  الثاين/نوفمرب  ترشين 

يف نصه عىل تقديم بريطانيا دعمها لليهود إلقامة وطن 

قومي هلم يف دولة فلسطني، حيث بعث وزير اخلارجية 

الربيطاين املعروف باسم آرثر جيمس بلفور رسالًة إىل 

، ليونيل والرت روتشيلد، وهو زعيٌم هيوديٌّ بريطاينٌّ
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استعن بالنموذج وفقرة الكتاب املدريس لتلخيص املعلومات التالية عن املوضوع صفحة 107 - 109:

1- ما هو قرار 181 الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة جتاه قضية فلسطني؟

2- ماهي نسبة توسع املعتدي الصهيوين يف األرايض الفلسطينية بعد حرب 1948؟

3- ملحة من آثار الدمار والقتل املرتتبة عىل القضية

نموذج التلخيص ملجموعة "أحداث قضية فلسطني"

� خلص املعلومات يف فقرة :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

اسم الطالب

مشاركته يف 
املجموعة

• قتلت القوى األمنية اإلرسائيلية أكثر من 10,000 فلسطيني منذ عام  1987م.

• قتلت القوات اإلرسائيلية واملستوطنون اإلرسائيليون ا1,918 طفاًل فلسطينيًا بني عام 2000 م و 2014 م.

• خالل حرب عام 2014 اعتمد مجيع قطاع غزة عىل املساعدات الغذائية.
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� تستخرج المجموعات أسباب تكون األقليات اإلسالمية حول العالم من خالل لعبة الرموز.� كيف تكونت األقليات اإلسالمية حول العامل؟

ا  - ت – ن – ع – ق – ا
رتب األحرف 

ج–ر–هـ– ة
رتب األحرف 

أمامك مجموعة من الصور والعبارات،تعاون مع المجموعة لكتابة جملة مفيدة تعبر عن إحدى الطرق التي 
ساهمت في تكوين األقليات اإلسالمية حول العالم. 

- اإلجابة :

ا : نموذج لعبة الرموز لدرس األقليات. رابعاً
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مشروع طلبة الصف الثامن 
الوحدة الثالثة

الكفايات المشاريع
التي  والتحديات  للقضايا  مناسبة  حلول  1-3  ابتكار 

تواجه البيئة يف العامل اإلسالمي.
القتصادية  اإلسالمي  العامل  مشكالت  يف  2-2  البحث 

والجتامعية والسياسية وطرق عالجها.
التحديات  جتاه  مناسبة  علمية  بأسباب  رأيه  4-1  دعم 
والصعوبات التي تواجه العامل اإلسالمي يف خمتلف 

املجالت.
4-2  الفتخار بدور دولة الكويت يف مساعدة دول العامل 

اإلسالمي.

-1

 - 2

البيانات

� الصف :  

� عدد الطلبة :  

� فرتة العمل عىل املرشوع 

من                                                                   إىل 

ا : نامذج ملتابعة املشاريع »الوحدة الثالثة« خامساً
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- توزيع املوضوعات عىل املجموعات.

- تبدأ كل جمموعة بتوزيع املهام األدوار و تدوين األفكار، ثم اعتامدها لدى املعلم.

-  تقوم كل جمموعه بجمع املعلومات واملادة التي ختدم املوضوع، وتنسيقها حتت إرشاف 

املعلم.

- ينجز املتعلمون عمل املرشوع باملدرسة دون تكلفة مادية.

خطة سري العمل
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     المتابعة العامة والتقييم

مشروع المجموعة: 

تقييم الكفاية التي تم تغطيتها تحمل المسؤولية اإلبداع المناقشة التعاون االسم

مشروع المجموعة: 

تقييم الكفاية التي تم تغطيتها تحمل المسؤولية اإلبداع المناقشة التعاون االسم
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مشروع المجموعة: 

تقييم الكفاية التي تم تغطيتها تحمل المسؤولية اإلبداع المناقشة التعاون االسم

مشروع المجموعة: 

مشروع المجموعة: 
تقييم الكفاية التي تم تغطيتها تحمل المسؤولية اإلبداع المناقشة التعاون االسم



 66 



 67 

جدول رقم ) 1 ( :»الكفايات األساسية« التي يجب على المتعلمين إتقانها في نهاية المرحلة 12.

1 - الدين اإلسالمي والكفايات األخالقية
تشري هذه الكفايات إىل تعزيز اهلويات الوطنية والعربية واإلسالمية والعاملية من خالل الشعور باالنتامء، وكذلك 

التفاهم املتبادل واملنفتح مع اآلخرين – وهذا يعني أن املتعلمني:
• يظهرون االحرتام لقيم اإلسالم ويقدرون اهلوية اإلسالمية والعربية.

الفرد  حياة  يف  ويعززوهنا  ويطبقوهنا  وحيرتموهنا  لإلسالم  والثقافية  واألخالقية  الدينية  القيم  عىل  •  يتعرفون 
واملجتمع.

ا أركان دين اإلسالم، وحمرتمني قيم دولة الكويت ودستورها،  •  يترصفون يف احلياة اليومية مدركني إدراًكا ثقافيًّ
ومدركني هلويتهم الثقافية واألخالقية ولغتهم وتقاليدهم الوطنية.

•  إظهار االحرتام للوالدين والعائلة واملدرسة واملعلمني واملجتمع ككل, وفهم تقاليدهم وقيمهم املقدسة.
• يظهرون االنفتاح إلثراء هويتهم الشخصية من خالل فهم القيم والثقافات األخرى كجزء من هويتهم العاملية 
ويتبنون مفهوًما أوسع ومتعدد الطبقات للهوية كفرصة لإلثراء الفردي واجلمعي وليس كتهديد للهويات الفردية 

واملحلية والوطنية.
• يبينون بوضوح حقوقهم كأفراد مسلمني ويدافعون عنها ويؤكدون عليها.

• يظهرون االحرتام والتقدير لدينهم وقيمهم األخالقية ومعتقداهتم باإلضافة إىل قيم ومعتقدات اآلخرين.

2 - كفاية التواصل باللغة العربية
تشري هذه الكفايات إىل التواصل تواصاًل طليًقا باللغة العربية يف جمموعة كبرية من السياقات واملواضيع، وهذا 

يعني أن املتعلمني:
•  يتواصلون عرب اللغة العربية إضافة إىل اإلشارات والرموز األخرى )للغات الطبيعية واالصطناعية( والرموز 

)بام يف ذلك الرموز غري اللفظية(.
•  يفهمون ويستخدمون فنون اللغة العربية ممثلة يف التحدث واالستامع والقراءة والكتابة واإلعالم وغريها من 

أشكال التعبري.
• خيوضون يف حوار ويسامهون بجعله حواًرا مثمًرا قائاًم عىل االحرتام.

• يظهرون املقدرة عىل اتباع قواعد التواصل والتفاعل العامة باإلضافة إىل كوهنم إبداعيني.
التقليدية  العربية  بالثقافة  املنخرطة  والثقافية  واجلاملية  األخالقية  القيم  مناسب  بشكل  ويفرسون  •  يعاجلون 

والعرصية.
• حيافظون عىل قيم الثقافة العربية ويسامهون مسامهة إبداعية بحسب مقدراهتم إلثراء هذه القيم.
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ا املتعلقة باللغة اإلنجليزية والثقافات واللغات األجنبية األخرى. 3 -  الكفايات التواصلية والثقافية واملتداخلة ثقافيًّ

تشري هذه الكفايات إىل التواصل تواصال فعاال باستخدام اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية املختلفة يف جمموعة 
من السياقات وهذا يعني أن املتعلمني:

• يتواصلون بشكل لفظي وشكل غري لفظي من خالل استخدام اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية األخرى.
• يعربون عن أنفسهم من خالل الرموز والعالمات يف اللغة اإلنجليزية وخمتلف اللغات األجنبية.

والكتابة،  والقراءة،  الكالم، واالستامع،  املمثلة يف  األجنبية  اللغة  فنون  اإلنجليزية وخمتلف  اللغة  •  يستخدمون 
وسائل اإلعالم والتعبري.

االنجليزية  اللغة  استخدام  خالل  من  اإلحرتام  عىل  قائاًم  مثمًرا  حواًرا  بجعله  ويسامهون  حوار  يف  •  خيوضون 
واللغات األجنبية األخرى.

واللغات  اإلنجليزية  اللغة  استخدام  خالل  من  العامة  والتفاعل  التواصل  قواعد  إتباع  عىل  املقدرة  •  يظهرون 
األجنبية األخرى، باإلضافة إىل كوهنم مبدعني.

اإلنجليزية،  والثقافة  باللغة  املنخرطة  والثقافية  واجلاملية  األخالقية  القيم  مناسب  بشكل  ويفرسون  •  يعاجلون 
عالوة عىل الثقافات األجنبية واآلداب التي يتم تناوهلا.

• احلفاظ عىل حقوق امللكية الثقافية والتقاليد.
• يظهرون االحرتام لتنوع وتعدد الثقافات.
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4 - الكفايات االجتامعية واملدنية ) أي الكفايات املتعلقة باهلوية والقيم واإلجراءات االجتامعية واملدنية(
تشري هذه الكفايات إىل إثراء تعزيز حقوق اإلنسان واملواطنة الديمقراطية باإلضافة إىل استخدام املعرفة واملهارات 
والقيم واملواقف الالزمة لتعزيز الشمولية والعدالة االجتامعية والتنمية املستدامة عىل أساس احرتام اجلميع حلقوق 

اإلنسان واحلريات األساسية، وهذا يعني أن املتعلمني:
•  ينخرطون بكفاءة ومسؤولية يف حياهتم اخلاصة والعامة واملهنية، استناًدا إىل فهم البيئات املحلية والواسعة وكيفية 
أدائها )أي اهلياكل والثقافة واملامرسات والقواعد والتوقعات(، وكذلك دورهم فيها، باعتبارهم مواطنني فاعلني 

ومتطوعني ومسامهني يف خدمة جمتمعهم وبلدهم.
•  يتعاملون بفعالية مع الطابع املميز للمجتمع الكويتي املتعدد األعراق والثقافات ، ويتعاملون بشكل بّناء وإجيايب 

مع قضايا التنوع واالختالف.
ودينهم،  وثقافتهم  ولغتهم  العرقي  انتامئهم  عن  النظر  بغض  اآلخرين،  وحقوق  حلقوقهم  االحرتام  •  يظهرون 
واجلنس والعمر واخللفية االجتامعية والتعليمية والوضع االقتصادي، وحيرتمون األنواع األخرى من املنظامت 
التعصب  أنواع  واملعتقدات االجتامعية من اآلخرين، ويرفضون كل  الثقافات  والنظم االجتامعية، وحيرتمون 

والتطرف والعنرصية.
• يظهرون املسؤولية عن أنفسهم لآلخرين، وللمجتمع، وللبيئة.

الترصفات  عواقب  ويدركون  وااللتزامات،  الواجبات  وينجزون  القرارات،  واختاذ  املبادرة  حس  •  يظهرون 
الشخصية واجلامعية.

• يربطون األسباب بنتيجة عمليات وظواهر اجتامعية خمتلفة، ويكونون عىل دراية بالعواقب.
• يامرسون حقوقهم ممارسة فعالة ومسئولة ال تتعارض مع احرتام حقوق اآلخرين.

• يظهرون من خالل الترصف العميل روح املواطنة واالهتامم باملصلحة العامة.
• يقيمون التنوع ويبدون التسامح وحيرتمون املواقف الشاملة.

• يديرون اخلالفات وحيلوهنا بشكل بناء.
املحلية  املستويات )أي األرس واملدارس واملجتمعات  املتخذ عىل مجيع  الديمقراطي  القرار  •  يشاركون يف اختاذ 

وأنشطة احلي، وكذلك يف العمليات السياسية املحلية والوطنية( .
•  يامرسون ويعززون قيم حقوق اإلنسان واملبادئ يف احلياة اليومية )أي احرتام الكرامة الشخصية؛ والكفاح ضد 

التحيز والتمييز من كل نوع حماربة الفقر والتهميش، وتعزيز املساواة بني اجلنسني.
• حيافظون عىل البيئة الطبيعية والبرشية ويسامهون يف النمو والتنمية املستدامة.
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5 - الكفايات الرياضية )املتعلقة بالرياضيات(
تشري هذه الكفايات إىل القدرة عىل التعبري عن النفس باستخدام اللغة والفهم الريايض، وكذلك الرموز 

واإلشارات والقوانني ذات الصلة يف جمموعة من السياقات االجتامعية واملهنية- وهذا يعني أن املتعلمني:
• يطبقون ويستخدمون الكفايات الرياضية يف احلياة اليومية.

يف مواقف احلياة امللموسة- التفكري املنطقي والعمليات األساسية من احلساب واهلندسة   يستخدمون بإبداع – • 
واإلحصاء وجماالت الرياضيات األخرى ذات الصلة.

احلياة  وسياقات  مواقف  يف  املشاكالت  حل  وكذلك  واملنطقي،  الريايض  للتفكري  نموذجية  طرقًا  •  يستخدمون 
ذات الصلة: 
• حتديد مشكلة

حلل  الالزمة  املناسبة  املعلومات  عىل  وحيصلون  وجيدون  حيددون  املشكلة،  سؤال  الرئييس-  الطلب  •  فهم 
املشكلة.

• بناء الفرضيات.
• املعاجلة النقدية )التحليل ، صنع تركيبات، التنظيم، واالستخدام والتطبيق( للمعلومات واملعرفة.

• تطوير التفكري املفاهيمي واملنطق السليم.
• تقييم اخليارات وصنع قرارات مستنرية؛

ا أو بالتعاون مع اآلخرين يف حل املشكلة اإلبداعية. • ينخرطون فرديًّ
• يصممون ويقيمون بمشاريع مبتكرة وأصلية ذات صلة بالرياضيات؛.

• يستخدمون طريقة رياضية يف التفكري لتحديد وحل جمموعة متنوعة من املشاكل يف مواقف احلياة الواقعية ويف 
جماالت املعرفة املختلفة.

• يظهرون االهتامم يف بالشؤون العامة ويسامهون يف حل املشاكالت عىل مستوى املدرسة واملجتمع.
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6 - الكفايات العلمية والتكنولوجية والرقمية
 – تشري هذه الكفايات إىل استخدام اللغة والفهم العلمي والتقني يف جمموعة من السياقات االجتامعية واملهنية 

وهذا يعني أن املتعلمني:
•  حيددون وحيللون ويرّكبون وجيهزون ويفرسون البيانات العلمية، واحلقائق والعمليات والظواهر )من خالل 

املراقبة-الرصد - القياس- دراسة الرسوم البيانية واجلداول، وغريها(.
• يتحققون وجيربون ويستخلصون النتائج املتعلقة بمجاالت املعرفة املختلفة.

• يشاركون يف العمل اجلامعي التعاوين يف املسائل املتعلقة بالعلوم.
•  يستخدمون مهارات التفكري العليا يف القضايا املرتبطة بحل املسائل يف العلوم )التحقق -االستقراء-االستنتاج-

التنبؤ- التلخيص، الخ.
• جيرون التجارب العلمية املتنوعة، واملمكنة، والبحوث يف جمال العلوم.

• يطبقون بيانات ونتائج ملختلف املقاربات العلمية املختلفة يف جماالت احلياة اليومية يف املدرسة وخارجها.
(  يف مواقف احلياة اليومية.  •ICT( يستخدمون التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

•  يستخدمون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم عىل نحو فعال وبمسئولية كفلسفة للتفاعل 
والتواصل ، ووسائط الفلسفة األساسية للعرص الرقمي.

• يبدؤون مشاريع مبتكرة ذات صلة بالتكنولوجيا وعلوم االتصال.
•  يترصفون بشكل أخالقي عند التنقل عىل شبكة اإلنرتنت.

(، و فيس بوك. وتويرت، الخ.  •COP( يستخدمون بمسؤولية التعلم القائم عىل شبكة اإلنرتنت، و 
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7 - كفايات التطور الشخيص وتعلم كيفية التعلم
تشري هذه الكفايات إىل إظهار مهارات ما وراء املعرفة يف التعلم بعيد األمد- وهذا يعني أن املتعلمني:

• يظهرون من خالل العمل فهمهم يف أن يتعلموا من خالل احلياة.
ا وبمسؤولية. ا وإبداعيًّ • يستخدمون ويديرون املعلومات بشكل صحيح، نقديًّ

• حيددون أنسب طرق تعلم وإسرتاتيجيات ألنفسهم؛ وتطوير أساليب تعلمهم اخلاصة.
• حيددون األولويات وأهداف التعلم.

• يظهرون املبادرة وتقييم األخطار ومعاجلة عقبات التعلم.
• يبنون عىل اخلربات السابقة ويطبقون التعلم.

•  يستخدمون كافة املوارد الالزمة لتحقيق التنمية الكاملة لإلمكانات الفردية اخلاصة هبم وإمكانيات اآلخرين 
من منظور هنج شمويل.

بالنفس  الثقة  ويعززون  شخصيتهم،  من  واحلركية  والعاطفية  الفكرية  للمكونات  املناسب  التوازن  •  حيققون 
واحرتام الذات، والتحفيز اإلجيايب والقدرة عىل االستفادة الصحيحة من صفاهتم، مع احرتام وتقدير سامت 

اآلخرين.
نقاط  عىل  التغلب  عىل  والعمل  القوة  نقاط  عىل  واالعتامد  صحيح  بشكل  والقوة  الضعف  نقاط  •  حيددون 

الضعف.
• يتخذون قرارات وخيارات مستنرية فيام خيص الصحة والنظام الغذائي والثقافة واملامرسة البدنية.

• يتابعون خطط ومشاريع احلياة الشخصية ويقيًّمون ما إذا كان قد تم حتقيق األهداف، وكيف.
• يترصفون بشكل مستقل ومسئول مع الوعي الكامل للعواقب.

• يميزون ويديرون مشاعرهم.
• يتواصلون ويتعاونون ويتعاطفون مع اآلخرين؛ ويظهرون الرتاحم والتسامح جتاه اآلخرين؛.

•  يبادرون إىل إقامة واحلفاظ عىل عالقات صحية دائمة مع اآلخرين، بام يف ذلك العالقات مع أفراد من خلفيات 
متنوعة.

• يتغلبون عىل التحيز والتسويات التي قد تؤثر عىل اهتاممات اآلخرين.
• يديرون اإلجهاد والغضب والصدمات وحل الرصاعات الشخصية بطريقة بناءة.

• يالحظون قواعد األخالق والسلوك اجليد يف املواقف املختلفة ويطبقوهنا.
• يستخدمون استخداًما مبدًعا معرفتهم ومهاراهتم يف مواقف خمتلفة وسياقات جديدة.

• حيللون ويستخلصون النتائج حلياهتم الشخصية فيام يتعلق بواقع البيئة االقتصادي املحيل.
• يتخذون خيارات مسئولة بشأن احلياة املستقبلية واملهنة وفًقا لالحتياجات الفردية ومصلحة جمتمعهم.

•  يربطون املعرفة النظرية باألنشطة العملية بانسجام، ويظهرون موقفا إجيابًيا جتاه التعلم وتطبيق املعرفة املكتسبة 
واملهارات ملزيد من الدراسات، وكذلك أيًضا يف حياهتم العامة واخلاصة.
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8 - كفايات احلياة والعمل وريادة األعامل، والكفايات االقتصادية واملالية
املعرفة- وهذا  اليومية والعمل بنجاح يف جمتمع  القدرة عىل مواجهة حتديات احلياة  لتعزيز  الكفايات  تشري هذه 

يعني أن املتعلمني:
•  يستخدمون املعرفة احلديثة دائاًم واملهارات الفعالة التي متكنهم من التعامل مع حتديات جمتمع املعرفة واالقتصاد 
العاملي وآفاق التعلم الطويلة األمد يف عامل مرتابط بشكل متزايد، واستخدام املعرفة بإبداع للموارد األساسية 

واالقتصادية البديلة يف الكويت واملنطقة.
• يبدؤون أو يشاركون يف املشاريع االقتصادية املحلية وفًقا لالهتاممات الفردية وحاجات جمتمعهم.

• يشاركون يف إنشاء وتنظيم وإدارة ومراقبة وتقييم املشاريع ذات التأثري االقتصادي واملايل.
• يديرون املوارد والوقت والناس وبيئتهم بشكل مثمر ومسئول.

• يتعاونون مع اآلخرين ويشاركون ويديرون الرصاعات.
• يترصفون باستقاللية ومسئولية ويظهرون املبادرة وتقييم املخاطر.

• يقيمون عملهم ويتأملون بشكل نقدي باألهداف والغايات.
•  يستخدمون ضمن اهتامماهتم معلومات عن اختيار املهنة وتطويرها, وتطوير خطة املهنة الفردية واتباعها وتبنيها 

لتغيري املحيط االجتامعي والفردي.
• يظهرون االنفتاح وإمكانية التعلم يف العيش املشرتك وتعزيز مبادئ التنمية املستدامة.

• يظهرون الفضول وإثبات املواقف اإلجيابية والبنائية جتاه االختالفات.
• يامرسون حقوقهم ومسئولياهتم ضمن العائلة واملجتمعات املختلفة وعامل العمل واحلياة العامة.

• يسامهون يف احلفاظ عىل البيئة والتنمية املستدامة عىل املستويات املحلية والعاملية.   
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جدول رقم ) 2 ( الكفايات العامة لمادة )الدراسات الجتماعّية( في التعليم المتوسط.

1 - حتليل وتفسري البنى االجتامعية وطرق التفاعل الشخيص مع مواقف مألوفة. 

2 - استكشاف احلقائق والعمليات االجتامعية للحياة اليومية.

3 - تبني وتطبيق القواعد والثوابت للعيش املشرتك يف املجتمعات املختلفة 

4 - اختاذ قرارات بشمولية يف مواقف اجتامعية متنوعةٍ.ِ
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